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POVZETEK 

V magistrskem delu smo preučevali uporabo kamišibaja pri obravnavi umetnostnih 
besedil pri pouku slovenščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V 
teoretičnem delu smo predstavili faze obravnave književnega besedila s poudarkom 
na interpretativnem branju in zadnji fazi, tj. novih nalogah na različnih zahtevnostnih 
ravneh, ki smo jih uporabili pri načrtovanju učnih ur. V nadaljevanju smo raziskali 
temeljne značilnosti kamišibaja in preučili, kako lahko tehniko uporabimo pri pouku 
slovenščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V empiričnem delu smo v 
raziskavo vključili učence dveh oddelkov 3. razreda. V enem oddelku smo književna 
besedila obravnavali na klasičen način, v drugem pa z uporabo kamišibaja. V vsaki 
skupini smo izvedli 10 učnih ur. Kamišibaj smo v eksperimentalni skupini uporabili v 
dveh delih učne ure, pri »interpretativnem« branju in pri novih nalogah. Zanimalo nas 
je, ali se pri obravnavi umetnostnih besedil s kamišibajem in obravnavi na klasičen 
način v novih nalogah učencev pojavljajo razlike. Izdelke smo analizirali po izbranih 
kriterijih in oblikovali interpretacije. Ugotovili smo, da se pri tistih urah, pri katerih smo 
kamišibaj uporabili v fazi interpretativnega branja, razlike pojavljajo predvsem pri 
nalogah višje ravni. Izdelki učencev namreč vsebujejo več izvirnih zamisli in so 
oblikovno ter vsebinsko bolj povezani. Pri urah, pri katerih smo kamišibaj uporabili v 
fazi novih nalog, pa so izdelki, ko so učenci izdelovali kamišibaje z že pripravljenim 
izhodiščnim besedilom, v primerjavi z izdelki nalog klasične obravnave ustvarjalnejši. 
Pri izdelavi avtorskih kamišibajev, ko so učenci sami zapisali besedilo, pa so se učenci 
osredinili predvsem na likovni del in besedila ne izstopajo v izvirnosti, medtem ko so 
izdelki klasične obravnave pokazali več ustvarjalnosti pri pisnem delu naloge. Po 
opažanjih in analizi izdelkov ugotavljamo, da učenci za izdelavo kamišibajev porabijo 
veliko časa, vendar so izdelki v večini primerov zelo ustvarjalni in učenci izražajo željo, 
da bi metodo pri obravnavi umetnostnih besedil uporabili večkrat. Kot uspešna 
uporaba metode se je izkazal tudi razredni kamišibaj. Na osnovi rezultatov raziskave 
smo na koncu oblikovali smernice za uporabo kamišibaja pri obravnavi umetnostnega 
besedila, ki služijo kot predlog učiteljem za zanimivo, učinkovito in kakovostno 
obravnavo umetnostnih besedil. 
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ABSTRACT 

This thesis discusses the employment of kamishibai as a learning technique for 
discussing literary works in Slovenian classes during the first cycle of basic school. 
The theoretical part describes the different stages in which the literary works are 
discussed in class with a special emphasis on interpretative reading and the last stage; 
namely, new assignments at various levels of difficulty which we used when planning 
the lessons. Further, we presented the defining characteristics of kamishibai and 
studied how this learning technique could be employed in Slovenian classes during the 
first cycle of basic school. For our empirical research, we enlisted the help of students 
from two 3rd grade classes. With the first group we discussed literary works in a 
traditional way, whereas, with the second group, we used kamishibai. We carried out 
10 classes with each group. In the experimental group, we employed kamishibai during 
the stages of interpretative reading and new assignments. Our goal was to observe 
any potential differences that occurred between the group that was taught in the 
conventional way and the group where kamishibai was employed when students were 
completing new assignments. We analyzed the work done by students according to 
set criteria and formed interpretations. We established that, in classes during which 
kamishibai was employed in the interpretative reading stage, differences occurred 
predominately with more difficult assignments. Students were more creative while their 
work was more uniform in regard to form and content. When kamishibai was employed 
in the new assignments stage – students were instructed to make a kamishibai with 
the help of prepared texts – the results showed that student’s work was more creative 
in comparison with the students who were taught conventionally. Students were also 
asked to write a text and make a kamishibai on the basis of it. In the experimental 
group, the students focused more on the drawing part and their texts were not 
particularly original, whereas the students from the other group showed more creativity 
in text formation. After concluding the analysis, we established that students need a lot 
of time to make kamishibais, but their work is very creative; moreover, the students 
expressed the desire to use this learning method more often when discussing literary 
works. A class kamishibai also proved to be a successful use of this learning method. 
Based on the results, we created guidelines for the use of kamishibai as a learning 
technique for discussing literary works which can be employed by teachers as an 
interesting, effective and quality method of teaching literature. 
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1 
 

1 UVOD 
»Kamišibaj, se šalimo, je stroj za pravljice.  

Napolniš ga z zgodbo in začneš.«  

Jelena Sitar 

 

Učni predmet slovenščina je po številu ur najobsežnejši predmet v osnovni šoli. Deli 

se na jezikovni in književni pouk. Pri književnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju učenci z izražanjem misli, čustev in izkušen, najprej spontano in z didaktičnimi 

igrami, kasneje sistematično, razvijajo sposobnosti pisanja (Blažić, 2003b). Ob tem 

spoznajo veliko umetnostnih besedil vseh književnih zvrsti. Ni pomembno zgolj to, 

katera dela in avtorje spoznajo, temveč je izjemnega pomena način, kako jih 

spoznavajo in kako se nanje odzivajo. Učitelji morajo skrbno načrtovati obravnave in z 

različnimi oblikami in metodami dela ter ustreznim vodenjem ustvariti spodbudno učno 

okolje in učencem omogočiti literarnoestetsko doživetje. 

Ena od metod, ki jo lahko uporabimo pri obravnavi umetnostnega besedila, je 

papirnato gledališče – kamišibaj. »Kamišibaj ustvarjalcu omogoča, da z novimi idejami 

in individualnim pristopom izrazi sebe ter svoje videnje sveta. V njem vzbudi motivacijo, 

veča njegovo zbranost in aktivnost ter prinaša dobro strategijo za sprejemanje 

odločitev in odgovornosti. Zares pa zaživi šele, ko kamišibajkar razpre vratca in ga deli 

z drugimi. Takrat začuti, da so ga slišali in sprejeli« (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018: 

11). Z raziskavo želimo poudariti, da je kamišibaj pri obravnavi književnih besedil v 

prvem triletju dobra metoda, ki lahko nadgradi klasičen pouk književnosti. Tako kot vse 

dejavnosti pri pouku moramo tudi uporabo kamišibaja skrbno in premišljeno načrtovati, 

saj le tako lahko z ustvarjalno obliko dela vsi učenci dosežejo zastavljene cilje. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili nekaj temeljev pouka 

književnosti in raziskali kamišibaj. Pisali smo o književnosti pouka učencev 1. triletja 

osnovne šole, fazah interpretacije pri obravnavi književnega pouka ter vlogi 

ustvarjalnosti in diferenciacije. Pri pisanju učnih priprav in primerjavi izdelkov nam je 

bila v pomoč Bloomova taksonomija, zato smo dve teoretični poglavji namenili 

taksonomijam. V nadaljevanju smo predstavili spoznanja o kamišibaju. Temeljnim 

značilnostim tehnike so sledila poglavja o zgodovinskem razvoju, vrstah kamišibaja, 

kamišibaju v Sloveniji in kyokanu – čaru kamišibaja. Predstavili smo butaj in podrobno 

raziskali potek izdelave kamišibaja od izbire in priprave besedila, likovne izdelave ter 

priprave na nastop, do izvedbe nastopa. Zadnje poglavje je namenjeno možnostim 

uporabe kamišibaja v šoli; tu podrobneje predstavimo spoznanja o možnostih uporabe 

tehnike pri pouku književnosti. Namen empiričnega dela magistrskega dela je 

oblikovati priprave za obravnavo umetnostnih besedil tako s kamišibajem kot na 

klasičen način ter učne ure izvesti v razredu. Prav tako želimo ugotoviti, katere razlike 

v izdelkih novih nalog se pojavljajo pri obravnavi umetnostnih besedil s kamišibajem in 

obravnavi na klasičen način. Razlike bomo ugotavljali z vnaprej določenimi kriteriji. 

Zanima nas tudi, kakšen odnos imajo učenci do kamišibaja. To bomo ugotovili z 
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analizo izdelkov učencev, zapisi opažanj, ki jih bomo beležili po izvedenih urah, in z 

analizo rezultatov evalvacijskih listov. V magistrskem delu želimo vplivati na učitelje 

razrednega pouka, da bi spoznali možnosti uporabe kamišibaja, pridobili znanje o 

metodi in kamišibaj uporabljali pri obravnavi umetnostnih besedil. Na koncu bomo kot 

pomoč učiteljem dodali model za uporabo kamišibaja pri pouku književnosti.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 POUK KNJIŽEVNOSTI 

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni predmet osnovne šole, katerega cilji se 

uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom (Program osnovna šola. Slovenščina. 
Učni načrt. 2018).1 V učnem načrtu (2018: 6) piše, da se »pri književnem pouku učenci 
in učenke srečujejo z umetnostnimi oz. književnimi besedili ter ob njih poleg 
sporazumevalne zmožnosti razvijajo tudi doživljajsko, domišljijsko, ustvarjalno, 
vrednotenjsko in intelektualno zmožnost.« Učni načrt (Program osnovna šola. 
Slovenščina. Učni načrt. 2018: 70) v didaktičnih priporočilih za pouk književnosti 
navaja komunikacijski pouk književnosti, ki v središče šolskega branja postavlja 
književno besedilo in učenca. »Učitelj/učiteljica pri branju spodbuja prekrivanje 
pomenskega polja besedila (teme in predstavnosti besedila) in 
učenčevega/učenkinega obzorja pričakovanj, ki izvira iz njegove/njene zunajliterarne 
in medbesedilne izkušnje (iz doživetij v resničnosti in ob branju leposlovja)« še 
utemeljuje učni načrt (prav tam). Saksida (2003) piše, da je branje književnega 
besedila izhodišče šolske interpretacije in poudarja, da je pri komunikacijskem pouku 
književnosti branje dialog, ki poteka med učencem in književnim besedilom. Učenci pri 
pouku slovenščine razvijajo recepcijsko zmožnost2 z branjem, poslušanjem, 
govorjenjem in pisanjem. (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 2018). 
Blažić (2000: 6) poudarja, da sodobno zasnovana didaktika književnosti spodbuja »[…] 
ekspresivne sposobnosti, aktiven pouk (usmerjen k učencu), ustvarjalnost učencev in 
njihovo lastno izvirnost.« Saksida (2008: 24) dodaja, da je za sodoben pouk 
književnosti značilen izbor besedil ozirajoč se na interes bralcev; poglobljena 
obravnava premišljeno izbranih književnih besedil; to, da učitelj dopušča različne 
odzive in mnenja o prebranem besedilu ter razlage poskuša združiti v sprejemljivo 
razlago; učiteljeva naloga je spodbujanje k pogovoru o besedilu. Tak pouk je za učitelja 
zahtevnejši, vendar bolj zanimiv (prav tam).  

 

2.1.1 Književnost za učence 1. triletja 

V prvem triletju učenci v šoli vstopajo v svet branja in pisanja. Učitelj pri branju 

spodbuja prekrivanje pomenskega polja in obzorja pričakovanj učencev (Petek, 2014: 
60). Učni načrt za slovenščino prvega triletja (Program osnovna šola. Slovenščina. 
Učni načrt 2018: 13–19), našteva sledeče operativne cilje:  

- razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 
umetnostnih besedil in z govorjenjem, pisanjem o njih: poezija, proza, 
dramatika, gledališče, radijska igra, risanka in film;  

- razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih 
besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) – govorjenje/pisanje, 
glasno interpretativno branje govorjenih besedil, govorni nastopi.  

                                            

1Strokovni svet Republike Slovenije je aprila 2018 sprejel posodobljen učni načrt Programa osnovne 
šole za slovenščino, ki stopa v veljavo s 1. septembrom 2019 (Program osnovna šola Slovenščina. Učni 
načrt. 2018). 
2Kordigel Abršek (2008) piše, da je recepcijska zmožnost, zmožnost za »ustvarjalno komunikacijo z 
literarnim besedilom« in poudarja, da je strukturirana iz različnih segmentov.  



 
 

4 
 

V prvem triletju komunikacijski pouk učencem nudi možnost za literarnoestetsko 

doživetje (Blažić, 2003b: 28). Literarnoestetsko doživetje razvijamo z ustreznimi 
motivacijami, poglobljeno interpretacijo ter premišljenim vodenjem do poustvarjalnih 
besedil (prav tam). V učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 
2019: 70) piše, da je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju sprejemanje (tj. 
poslušanje, branje) običajno nadrejeno tvorjenju (tj. govorjenje, pisanje). Petek (2014: 
7) poudarja, da se je potrebno o prebranem pogovarjati in s tem »literarnoestetsko 
doživetje vrednotiti, dograjevati, preoblikovati«.  

Zelo pomembno je, da učitelj za obravnavo izbira ustrezna besedila. Za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje so avtorji in avtorice navedeni za celotno triletje in učitelj lahko 
k temu seznamu doda besedila po svoji izbiri ter se pri tem izogiba preveliki količini 
besedil (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018). Učni načrt (prav tam) 
priporoča branje celovitih besedil in poglobljeno interpretacijo odlomkov z 
navezovanjem na celotna besedila. Ob koncu prvega triletja izbere primerna besedila 
za domače branje, šolsko branje se lahko povezuje s projektom domačega branja, 
branja na deževen dan. Saksida (2008) predlaga izbor besedil, ki bralcem ponujajo 
priložnost za razvoj bralnih zmožnosti, ki poteka predvsem kot dialog o prebranem. Pri 
izboru je potrebno upoštevati:  

-    kakovost besedil3,  

- zvrstno in vsebinsko raznolikost (poezija, pripovedništvo, dramatika),  
- izbor različnih tem, povezanih z razvijanjem osebne identitete ter socialne, 

kulturne in medkulturne zmožnosti (tudi izbor problemskih tem),  
- primernost besedil razvojni stopnji branja učencev,  
- individualne razlike med učenci (različna zahtevnost glede na bralne zmožnosti 

učencev) (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018: 70). 

Blažić (2000: 27) piše, da učenci na začetku šolanja razvijajo pripravljenosti za 
govorjenje z izražanjem svojih misli, čustev, izkušenj, domišljije in ustvarjalnosti. To pa 
spodbujamo v vseh fazah šolske interpretacije. 

2.1.2 Faze šolske interpretacije pri obravnavi umetnostnega besedila  

»Šolska interpretacija je priporočeni model za razvijanje bralne zmožnosti [...]« 
(Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018, str. 70). Je osrednja metoda 
pouka književnosti, ki izhaja iz izkušenjskega učenja in opredelitev interpretativnih 
dejavnosti (Petek, 2014: 60). Namen interpretacije je »širjenje in ponotranjenje znanja 
ter razvijanje sposobnosti samostojnega branja in pisanja ustvarjalnih in poustvarjalnih 
besedil« (Blažić 2001, str. 211). Pojmovanja in razvrščanja faz šolske interpretacije se 
med avtorji razlikujejo. V glavnem pišejo o enakih postopkih, ki so različno razvrščeni 
(Petek, 2014). Saksida (2008) sistem interpretacije opisuje v štirih fazah: 1) uvodna 
motivacija, 2) premor pred branjem, branje, pogovor po branju, 3) pogovor o besedilu 
in ponovno branje, 4) nove naloge. Krakar Vogel (v Petek, 2014: 57) za obravnavo 
umetnostnega besedila definira sedem faz: 1) uvodna motivacija, 2) napoved besedila 
in umestitev, 3) interpretativno branje, 4) premor po branju in izražanje doživetij, 5) 
razčlenjevanje besedila, 6) sinteza in vrednotenje, 7) nove naloge.  

                                            

3 Pri izbiri kakovostnih besedil se upoštevajo strokovno-verodostojni seznami besedil, npr. priporočilni 
seznami Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo – ter nacionalno pomembne 

nagrade za mladinsko književnost (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018). 



 
 

5 
 

Učni načrt (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018: 70) navaja naslednje 

faze:  
- uvodno motivacijo, 
- napoved besedila, 
- umestitev in interpretativno branje, 
- premor po branju, 
- izražanje doživetij, analizo, sintezo, vrednotenje, 
- ponovno branje in nove naloge. 

Petek (2014: 60) poudarja, da je za sodobni pouk nujno premišljeno načrtovati vsako 
učno uro in pri tem upoštevati operativne cilje posodobljenega učnega načrta. Mi smo 
za pripravo raziskovalnega dela naloge pri pisanju priprav uporabili predlog faz 
obravnave, ki ga predlaga učni načrt. Za pisanje učnih priprav smo raziskali značilnosti 
vsake faze obravnave, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili. 

 

2.1.2.1 Uvodna motivacija 

Saksida (1994) opiše motivacijo kot del postopka, ki vodi k ustreznejšemu sprejemanju 
besedila. Učitelj učence vodi tako, da se približujejo predstavnosti besedila, ki ga bodo 
obravnavali. Krakar Vogel (2004) pravi, da se učenci pri uvodni motivaciji »psihično 
ogrejejo« za sprejemanje umetnostnega besedila. Kordigel Abršek (2008) pojasnjuje, 
da je priprava učencev na poslušanje ali branje literarnega dela odvisna od tega, na 
branje katerega besedila pripravljamo učence in tudi katere učence pripravljamo na 
obravnavo književnega besedila. Poznamo več delitev motivacije. Kordigel Abršek 
(2014) deli motivacijo na dve vrsti, in sicer na zunanjo in notranjo, ter tri tipe, in sicer 
na jezikovno, nejezikovno in kombinacijo obeh motivacij. Saksida (2014) piše, da je za 
izvedbo možnih več motivacij, osnovne tipe pa deli na jezikovne in nejezikovne. 
Jezikovne motivacije so primerne za različna besedila, avtor (prav tam: 79–82) navede 
delitev na: 

- besedne motivacije, ki so uporabne za nonsensna, lirska in fantastična 
besedila: igra z glasovi, igra z rimami, daljšanje, krajšanje in preoblikovanje 
besed, nenavadne besedne zveze, razlaga nenavadnih besed, asociacije, 
primerjave, tvorjenje nesmiselnih povedi; 

- predstavne motivacije za klasične in sodobne pravljice, ki odstopajo od 
vsakdanjega sveta: domišljijska slika, domišljijsko potovanje, poetizacija 
stvarnosti; 

- zgodbene motivacije za uvod v branje besedil z izrazito zgodbo: kaj bi se zgodilo 
če …, skupno pripovedovanje zgodbe, igra vlog; 

- izkušenjske motivacije za spodbujanje razumevanja teme besedila: izražanje 
doživetij v realnosti, pogovor o temi, razmislek o problemu;  

- medbesedilne motivacije, ki imajo za izhodišče »spomin na branje drugega 
besedila«, in povezava: pogovor o značilnosti literarnih vrst, pogovor o 
nenavadnih literarnih osebah, predstavitev ustvarjalca, preoblikovanje ali 
nadaljevanje znanih pravljic.   

Oblike nejezikovnih motivacij so poslušanje glasbe, risanje, likovno oblikovanje besed, 
risanje tematske besede in razne oblike gibalnih iger (Saksida, 2014: 82). Lahko jih 
uporabimo samostojno ali pa v povezavi z jezikovnimi, piše Saksida (prav tam) in 
priporoča, da so uvodne motivacije raznolike, povezane z besedilom in pripravljene 
tako, da razgibajo čustva in predstave učencev.  
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Uvodni motivaciji sledi faza napovedi in umestitve besedila ter interpretativnega branja. 

 

2.1.2.2 Napoved besedila, umestitev in interpretativno branje 

V tej fazi se učenci umirijo in preusmerijo pozornost na besedilo (Saksida, 2008). 
Kordigel Abršek (2008: 178) opozarja, da ima napoved poslušanja ali gledanja v 
sodobnem modelu poučevanja mladinske književnosti zelo pomembno nalogo, saj 
posreduje literarnozgodovinsko znanje, ozavešča povezavo avtor – besedilo – otrok, 
izraža literarnoteoretično znanje, povezuje motivacijo z recepcijo in dodatno spodbuja 
za recepcijo, ter dodaja (prav tam), da v napovedi besedila učence navajamo na »red 
stvari v literarni zgodovini: avtor, naslov, besedilo«. Saksida (2018: 82) piše, da 
pesnika na kratko predstavimo. Kadar obravnavamo odlomek daljše zgodbe za boljše 
razumevanje na kratko predstavimo tudi predzgodbo (prav tam). 

Napovedi in umestitvi sledi branje besedila. Kordigel Abršek (2008: 186), piše, da je 
branje vir literarnoestetskega doživetja. Besedila, ki so zahtevnejša, bere učitelj, lažja 
učenci samostojno (Saksida, 2008). V kolikor besedilo bere učitelj, mora biti njegovo 
branje ali pripovedovanje čim bolj zanimivo, piše Saksida (2008, 83) in dodaja, da 
bralec prilagaja glas značilnostim književnih oseb in vzdušju, ki ga vzbuja besedilo. 
Umirjeno branje je primerno za lirske pesmi, živo branje za šaljive pesmi in zgodbe z 
veliko dogajanja, poseben počasen način pripovedovanja, ki ustvarja pravljični ton 
pravljičnim stolom, klobukom … (prav tam). Zato, da je estetsko, lepo in ker med 
branjem v šoli učitelj spremlja razred, mora doma vaditi tako, da glasno bere, predlaga 
Kordigel Abršek (prav tam).    

V raziskavi smo pri nekaterih urah kamišibaj uporabili v fazi interpretativnega branja. 
Za pripravo na nastop kamišibajkar porabi kar veliko časa. Besedilo se mora naučiti 
pripovedovati »na pamet« ali pa osmišljeno brati in ob tem vleči liste v pravem ritmu 
ter jih vstavljati nazaj v butaj (oziroma za butaj). Več o pripravi na nastop in izvedbi 
opisujemo v nadaljevanju teoretičnega dela, kjer predstavljamo spoznanja o 
kamišibaju. 

 

2.1.2.3 Premor po branju 

Če so bile vse faze (motivacija, napoved, umestitev in interpretacija) uspešno 

izpeljane, nastane po branju trenutek tišine za urejanje vtisov (Kordigel Abršek, 2008: 
187). Premor po branju lahko traja le nekaj sekund, a je zelo pomemben. Avtorica 
Kordigel Abršek (prav tam) pravi, da je to »trenutek, ko so otroci (in učitelj) prevzeti, 
osupli, brez besed, ko se počutijo nemočne, a hkrati vzvišene, ko se trgajo iz mimetične 
zazibanosti v literarni svet in ko se ločujejo od literarne osebe, s katero so se 
identificirali […].«  

 

2.1.2.4 Izražanje doživetij, analiza, sinteza, vrednotenje 

Kordigel Abršek (2008, 197) piše, da je ta faza namenjena »usmerjanju pozornosti na 
posamezne prezrte značilnosti besedilnega temelja in sistematičnemu razvijanju 
otrokove recepcijske zmožnosti.« Saksida (2008: 83) pojasnjuje, da je pogovor o 
besedilu osrednja faza razvijanja učenčevih zmožnosti za dialog z besedilom in navaja 
ugotovitve, da lahko učitelj pokaže učencu spoštovanje skozi pogovor (Grosman, 
2004: 235 v Saksida, 2008: 83). Razumevanje besedila lahko poglabljamo na več 
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različnih načinov, pravi Krakar Vogel (2004: 92) in kot možnosti omenja celostno 
(holistično) razumevanje ključnih prvin besedilne celote ter analiziranje posameznih 
enot in opazovanje odnosov med njimi. V tem delu obravnave besedila se lahko pri 
načrtovanju in izvedbi opremo na Bloomovo taksonomijo4. Sledeče smo upoštevali tudi 
mi in bili pozorni, da smo vprašanja oblikovali tako, da so zajemala različne stopnje 
razumevanja. Razčlenjevanju, sintezi in vrednotenju sledi zadnja (a zato nič manj 
pomembna) faza ponovnega branja in novih nalog, kjer učenci ponovno poslušajo 
besedilo in se po/ustvarjalno izražajo5. 

 

2.1.2.5 Ponovno branje in nove naloge 

Pri ponovnem branju oziroma poslušanju učenci zaradi pogovora navadno še globlje 

doživljajo besedilo (Saksida 2008). Ponovnemu branju sledijo nove naloge, ki sodijo v 
zadnji del šolske interpretacije umetnostnega besedila. To je del, v katerem učenci 
poglabljajo literarnoestetsko doživetje, piše Saksida (2008). Da je pouk zanimiv in 
spodbuja ustvarjalnost, mora biti učitelj ustvarjalen in pripraviti zanimive naloge, ki 
učencem ponujajo možnost izbire. Različni avtorji tipologije novih nalog za obravnavo 
umetnostnih besedil različno delijo (Saksida, 2008, Kordigel Abršek 2008, Blažić 
2000). Blažić (2000) dejavnosti po branju besedila deli na:  

- vaje poustvarjanja; med katere sodijo vaje dopolnjevanja, razumevanja, 
- vaje razumevanja,  
- vaje preverjanja znanja,  
- vaje ustvarjalnega prevoda in 
- vaje poimenovanja. 

Med vaje poustvarjanja sodijo:  

− dopolnjevanje (nadomeščanje izbrisanih ali manjkajočih besed),  

− razumevanje (urejanje zaporedja besed v verzih),  
- nadaljevanje (nadaljevanje besedila, zgodbe), 
- razvrščanje (postavljanje abecedno razvrščenih verzov, ločevanje verzov, misli 

in idej), 
- reševanje problemov (urejanje vrstnega reda verzov, kitic),  
- napovedovanje (kaj sledi, ugotavljanje vsebine po naslovu in odlomku, 

nadaljevanje besedila),  
- sprememba žanra (učenci besedilo pesmi ali zgodbe spremenijo v pravljico, 

pesem, recept) (prav tam, str. 11–80). 

Med vaje razumevanja sodijo: 

− postavljanje ločil in velikih začetnic (besedilo je brez ločil in velikih začetnic in 
učenci jih morajo postaviti sami), 

− razumevanje (urejanje zaporedja besed v verzih, urejanje vrstic v verze in kitice, 
povezovanje različnih delov besedil), 

− razvrščanje (smiselno postavljanje abecedno razvrščenih verzov, ločevanje 
verzov, misli in idej),  

                                            

4 O Bloomovi taksonomiji pišemo v naslovu 2.1.6 Bloomova taksonomija. 
5 Ustvarjalnih in poustvarjalnih dejavnosti ne smemo enačiti. Blažić (1992) v svojem delu loči poustvarjalna in 
ustvarjalna besedila, ki nastajajo pri kreativnem pisanju. Poustvarjalno pisanje definira kot kreativno predelavo 
informacij, pri kateri besedila nastanejo z metodo poustvarjanja ob zgledu, pri metodi ustvarjalnega pisanja 
nastajajo izvirna besedila učencev, ki niso vezana na zgled literarnega besedila (prav tam). 
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− primerjanje besedil (sličice zgodbe ali besedilo razrežemo na trakove, vsaka 
sličica/poved/verz je en trak, učenci iz njih zlagajo besedilo), 

− poimenovanje (iskanje znanih in manj znanih besed), 

− ustvarjalna sprememba (spremenimo ključno prvino v zgodbi) (prav tam, str. 
11–80). 

Med vajami preverjanja znanja je križanka (prav tam, str. 91).  

Med vaje ustvarjalnega prevoda sodijo: 

− prevod v drug medij (ilustracija besedila, strip ali slikopis),  

− spreminjanje (iskanje sopomenk, protipomenk, zamenjava besed),  

− redefinicija (pisanje besedila na temelju danih besed, posodobitev besedila, 
postavitev besedila v drug prostor in čas),  

− sprememba žanra (besedilo pesmi spremenijo v pravljico, detektivko),  

− sprememba pripovedovalca (napisati besedilo v 1. ali 3. osebi ednine),  

− uprizoritve – dramatizacije, 

− ustvarjalni prevod (prevod besedila v drugo literarno zvrst – iz poezije v prozo, 
iz proze v dramske dialoge) (prav tam, str. 95–123). 

 Med vaje poimenovanja sodijo:  

− prevod v drug medij (ilustracija besedila, strip ali slikopis),  

− spreminjanje (iskanje sopomenk, protipomenk, zamenjava besed),  

− redefinicija (pisanje besedila na temelju danih besed, posodobitev besedila, 
postavitev besedila v drug prostor in čas),  

− ustvarjalna sprememba (spremenimo ključno prvino v zgodbi, npr. preberemo 
pesem/zgodbo in se pogovorimo, kako bi ji dali naslov),  

− zamenjava (nadomeščanje besed, ugotavljanje sprememb, iskanje skladnosti z 

besedilom).  
Učitelj mora učence voditi k odpiranju vrat v svet domišljije. To doseže z načrtovanjem 
raznolikih, zabavnih in zanimivih novih nalog, ki spodbujajo ustvarjalnost.  

 

2.1.3 Ustvarjalnost pri pouku književnosti v prvem triletju 

Pečjak (2013: 9) piše, da ustvarjalnost ni zgolj najvišja oblika mišljenja, temveč je tudi 

najvišja raven »[…] osebnostnega zorenja, človekovega delovanja, življenja in sožitja.« 
Poznamo veliko opredelitev ustvarjalnosti. Blažić (2003a: 6) pa pojmuje ustvarjalnost 
kot »miselni proces ustvarjanja novih idej ali poustvarjanje nove celote iz idej, ki že 
obstajajo« ter dodaja (prav tam), da je za razvoj ustvarjalnih sposobnosti 
najpomembnejše divergentno mišljenje.6 Kordigel Abršek (2008: 84) ugotavlja, da ima 
pri razvoju ustvarjalnosti poglavitno vlogo literarnoestetsko spodbudno okolje. Vidrgar 
(2016, v Potrč, 2018: 23) svetuje, da učitelj pripravi spodbudno delovno okolje, v 
katerem vlada sproščeno vzdušje, ki učence motivira s spodbudami, spoštljivim 
odnosom do raznolikih idej ter jih usmerja h kritičnemu pristopu, k presojanju zamisli. 
Potrč (2018: 29) pa dodaja, da je učitelj spodbujevalec otrokove ustvarjalnosti, ki mora 

                                            

6 Divergentno mišljenje je zmožnost oblikovanja novih idej na osnovi znanih informacij, pojasnjuje Blažić (2003a: 
24). Področje je raziskal Gulliford in na podlagi rezultatov kot lastnosti divergentnega mišljenja navedel fluentnost 
(sposobnost priklica besed, pri katerem ni bistven pomen), fleksibilnost (prožnost mišljenja), originalnost in 
elaboracijo (oblikovanje in umestitev zamisli) (Pogačnik, 1995). 



 
 

9 
 

pri pouku oblikovati naloge, med katerimi naj učenci izbirajo in se ob njihovem 
izpolnjevanju hkrati tudi zabavajo.  

V Učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 
2018) piše, da učenci in učenke pri pouku književnosti med drugim razvijajo tudi 
domišljijsko in ustvarjalno zmožnost. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je obdobje 
začetnega opismenjevanja, ko učenci postopoma razvijajo vse štiri sestavine 
sporazumevalne zmožnosti in se poleg branja in pisanja tudi »pogovarjajo, kritično 
sprejemajo oz. interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se (po)ustvarjalno 
odzivajo nanja, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter razvijajo svojo jezikovno 
slogovno in metajezikovno zmožnost.« (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni 
načrt. 2018: 6). Saksida (2008) piše, da je pri poustvarjalnih odzivih v prvem in drugem 
razredu poudarjena predvsem dejavnost govorjenja, saj se pisno poustvarjanje zares 
pojavi šele v tretjem razredu. Pisanje je zahteven proces, ki ga je potrebno spodbujati. 
Blažić (2000: 5) opozarja, da je pisno ustvarjalnost učencev potrebno spodbujati z 
metodami ustvarjalnega mišljenja v fazi načrtovanja, razvijanjem pisnih strategij v fazi 
pretvarjanja in izboljševanjem v fazi pregledovanja. Pri spodbujanju razvoja 
ustvarjalnih in intelektualnih sposobnosti pa moramo vselej upoštevati tudi individualne 
razlike v razumevanju, doživljanju in vrednotenju besedil, piše Blažić (2003b: 28). To 
storimo prav z diferenciacijo nalog, o čemer na kratko pišemo v naslednji točki.   

 

2.1.4 Diferenciacija pri pouku književnosti 

Heacox (2002) piše, da je diferenciacija pouka spreminjanje učnega tempa, ravni 
zahtevnosti in načina poučevanja, tako da jih prilagajamo individualnim potrebam 
učencev – slogom učenja in interesom. Med učenci se pojavljajo razlike v zmožnostih 
(Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2018). Heacox (2009) opiše razlike 
glede na potrebe, učni slog in zanimanje učencev, zato je pomembno, da so nove 
naloge ustrezno diferencirane. Avtorica (prav tam) poudarja, da se poučevanje 
osredinja predvsem na napredek učencev, »upošteva najuspešnejše načine učenja in 
omogoča, da učenci pridobljeno znanje pokažejo tako, da so poudarjena njihova 
močna področja in interesi« (Heacox 2009: 5). Za razvoj ustvarjalnih in intelektualnih 
sposobnosti je potrebno načrtovanje, ki je v skladu z učnim načrtom in upoštevajoč 
različne zahtevnostne ravni. 

 

2.1.5 Taksonomije ali klasifikacije ciljev 

Učitelj mora s premišljenimi in skrbno načrtovanimi dejavnostmi zagotavljati aktivno 

vlogo učencev in jih spodbujati k odkrivanju in izgrajevanju znanj, ugotavlja Rutar Ilc 
(2003: 66) ter opozarja, da zastavljanje smiselnih vprašanj pri pouku zahteva 
poznavanje različnih vrst znanj oz. razvrstitev znanj – taksonomij – in poznavanje ciljev 
učnih načrtov. Tuji in domači avtorji navajajo različne klasifikacije ciljev, ki so učiteljem 
v pomoč pri načrtovanju pouka. Med njimi so Marzanova taksonomija, Biggsova 5-
stopenjska SOLO taksonomija, Barretova 3-stopenjska taksonomija in Bloomova 6-
stopenjska taksonomija, naštevata Marentič Požarnik in Peklaj (2002). Potrč (2018) 
primerja taksonomije in ugotavlja, da tako Bloomova kot tudi Barretova taksonomija 
vsebujeta različne zahtevnostne stopnje. Razlikujeta se v tem, da Barretova 
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taksonomija meri bralno razumevanje7 (prav tam), medtem ko Bloomovo taksonomijo 
lahko uporabimo pri izbiri nalog, načrtovanju in vrednotenju (Heacox 2009). Marzanova 
taksonomija deli znanja na vsebinska in procesna ter miselne navade razdeli v tri 
sklope (kritičnost, ustvarjalnost, samospoznavanje in samoregulacija), piše Rutar Ilc 
(2007). SOLO taksonomijo uporabimo za celostno in analitično ocenjevanje vprašanja 
in je uporabna predvsem pri ocenjevanju kakovosti odgovorov na esejska vprašanja, 
pa tudi pri ocenjevanju seminarskih in diplomskih nalog. (Marentič Požarnik in Peklaj 
(2002: 61). Pri pisanju učnih priprav in primerjavi izdelkov so nam bile v pomoč različne 
zahtevnostne ravni Bloomove taksonomije. 

 

2.1.6 Bloomova taksonomija  

Bloomova klasifikacija znanja pomaga oblikovati primerno zahtevne in smiselne 
dejavnosti, ki se skladajo s pomembnimi cilji učnega načrta (Heacox 2009). Ravni 
taksonomskih stopenj po Bloomu in značilni glagoli so naslednji:  

- Poznavanje: najmanj zapleten način razmišljanja, pri katerem je dovolj, da si 
učenec podatke zapomni in ni potrebno, da jih razume. 
Glagoli: povej, določi, označi, opiši, ponovi, poimenuj, opredeli, poveži, naštej. 
… 
 

- Razumevanje: učenec z lastnimi besedami povzame bistvo sporočil, dojame 
smisel in dokaže, da je zmožen sklepati.  
Glagoli8: naštej, povzemi, povej s svojimi besedami, opiši, pripoveduj, razloži, 
pojasni, utemelji, nariši, povej nov primer …  
 

- Uporaba: učenec pokaže razumevanje s tem, da ga uporabi v novih 
okoliščinah/poišče rešitev. 
Glagoli: sestavi, razloži, ponazori, poročaj, pokaži, opiši, obnovi, uporabi v novih 
okoliščinah, utemelji, si zamisli, preizkusi … 
 

- Analiza: učenec zamisel iz besedila razstavi in jo kritično preuči.  
Glagoli: primerjaj, podrobno opiši, analiziraj, razčleni, ugotovi značilnosti, poišči 
podobnosti in razlike, razlikuj, ugotovi napake … 
 

- Vrednotenje: učenec določa pomen besedila oziroma delov besedila na osnovi 
zastavljenih meril. 
Glagoli: napovej, oceni, presodi, določi, ugotovi napake, razvrsti po 
pomembnosti, predvidi, zagovarjaj, ocenjuj … 
 

- Sinteza: pokaže razumevanje zanj novih dejstev ter sposobnost samostojnega 
načrtovanja in reševanja teh problemov, smiselno poveže dele v novo celoto, je 
ustvarjalen. 
Glagoli: zamisli si, ustvari, načrtuj, izmisli si, izrazi, zasnuj, iznajdi, preoblikuj, 
popravi napake, dokaži, dramatiziraj, utemelji, izboljšaj, poveži v novo celoto 
(besedilo) ...  

                                            
7 Z bralnim razumevanjem Barretova taksonomija meri število informacij, ki jih učenci prepoznajo iz besedila (Pečjak 
1995, v Potrč 2018). 
8 Glagoli so lahko v pomoč, ni pa zagotovilo, da uporaba glagola v nalogi res preverja želeno taksonomsko raven, 
zato jih moramo uporabljati premišljeno (Rutar Ilc, 2003: 80). 
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Prirejeno po več avtorjih: Heacox, 2009, Petek, 2014, Wiggins, 1998 (v Rutar 
Ilc, 2003). 

Vsi učenci morajo ne glede na sposobnosti delati na vseh ravneh, ugotavlja Heacox 
(2009: 55) in poudarja, da je taksonomija višjih ravni zasnovana tako, da se na njih 
ponovijo temeljne vsebine (prav tam). Če želimo vrednotiti spoznavne procese višjega 
reda, morajo biti vprašanja takšna, da nanje učenci ne morejo pravilno odgovoriti 
zanašajoč se le na svoj spomin, ugotavljajo Anderson idr. (2001: 97). Bloomovo 
taksonomijo lahko učitelji uporabijo kot model za preučevanje učnih dejavnosti in 
diferenciranje ravni zahtevnosti nalog, piše Heacox (2009). Rutar Ilc (2003) dodaja, da 
nam Bloomova (ali katera od drugih) taksonomija služi kot pomoč pri zastavljanju 
vprašanj in nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja, ugotavljanju predznanja s 
sprotnim preverjanjem, končnega preverjanja in ocenjevanja, ter dodaja, da lahko s 
taksonomijo »sestavljamo opisnike, ki omogočajo kvalitativno in analitično povratno 
informacijo o tem, kako so posamezni standardi doseženi« (Rutar Ilc, 2004: 36).  

V nadaljevanju teoretičnega dela naloge predstavimo spoznanja različnih avtorjev o 
metodi kamišibaja in možnostih uporabe v razredu.  

2.2 KAMIŠIBAJ 

2.2.1 Kaj je kamišibaj 

Kamišibaj (jap. kami: papir, shibai: gledališče) je japonska tehnika pripovedovanja 
zgodb ob slikah, ki so vstavljene v mali leseni oder, imenovan butaj (jap. butai) (Kaj je 
kamišibaj, 2016). Izvajalec, tj. kamišibajkar (jap. kamyshibaya), postavi butaj na mizo, 
odpre vratca in pripoveduje zgodbo tako, da med pripovedovanjem drugo za drugo 
vleče slike iz butaja. Z umikom ene se prikaže druga in ko se zgodba konča, se vratca 
lesenega odra zaprejo (Sitar, 2018). V kamišibaju je običajno od 15 do 20 slik, na 
katerih so prikazani najzanimivejši dogodki iz zgodbe (Sitar, 2018: 30). 

Kamišibaj uvrščamo v predstave komornega gledališča9 (Cvetko, 2018). Izvajalec med 
pripovedovanjem z interpretacijo besedila in očesnim stikom ohranja komunikacijo z 
gledalci (prav tam). Predstave potekajo v manjših prostorih, učilnicah ali na vrtu, »kjer 

                                            

9 Komorno gledališče je gledališče z manjšim številom igralcev, namenjeno manjšemu številu gledalcev 
(SSKJ). Za kamišibaj s slikami velikosti A3 je najbolj primerno število do petdeset odraslih gledalcev ali 
sedemdeset otrok (Cvetko, 2018). 

Slika 1: Kamišibaj 
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se slika dobro vidi, glas dobro sliši in se zgodba lahko nemoteno pretaka med 
nastopajočim in njegovim občinstvom« (Cvetko, 2018: 127). Ko izvajalec vleče liste iz 
butaja, se svet zgodbe širi v realen svet (What's kamishibai, 2019). Ob tem se ustvarja 
posebna energija, ki ji Japonci rečejo kijokan (jap. Kyokan). 

Kamišibaj, kot ga poznamo danes, izhaja z Japonske. Prvi kamišibaji so nastali okoli 
leta 1930 kot umetnost za otroke (What's kamishibai, 2019). Umetnost papirnatega 
gledališča se je začela širiti po vsem svetu in danes gledalci vseh starosti s 
kamišibajem skozi zgodbe odkrivajo radosti življenja (Matsui, 2006). Je zaključena 
gledališka oblika, ki na prvi vtis zgleda preprosta, vendar ni (Sitar, 2018). Tara 
McGowan (2010) pravi, da v današnjem času, ko ljudje delamo večino stvari digitalno 
z različnimi pismenostmi naenkrat (vizualno, besedilno in ustno), kamišibaj ponuja 
edinstven način za uporabo vseh teh delov pismenosti v eni sami izvedbi. Kljub temu 
pa se razlikuje od digitalnih sredstev, saj se slike v kamišibaju premikajo v 
upočasnjenem tempu (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018). Ta oblika japonskega 
papirnatega gledališča ohranja živo pripovedovanje v besedi in sliki ter ustvarjalcem 
omogoča, da z novimi idejami izražajo sebe ter svoj pogled na svet (prav tam). 

 

2.2.2 Zgodovinski razvoj kamišibaja 

Pripovedovanje ob slikah obstaja v vseh kulturah (Cvetko, 2018). Že v prazgodovini so 

ljudje tistega časa z ogljem in drugimi naravnimi barvili na stene jam risali podobe 
živali, ki so bile del »zgodb« skupnosti, ki so se prenašale iz roda v rod (Sitar, 2018). 
Sitar (prav tam) našteva še nekaj primerov zgodb v slikah, kot so egipčanski reliefi, 
vklesane pripovedi na situlah, zgodbe čeških potujočih pevcev, narisanih na blago, ki 
je bilo obešeno na drog (t. i. kamarska pisen), italijanski drog s platnom, na katerega 
so bili naslikani prizori zgodb (t. i. cartelone) idr.  

Korenine kamišibaja segajo v 10. stoletje, ko so na Japonskem pripovedovali ob 
zgodbah, narisanih na svitke, ki so jih imenovali emaki-e (Sitar, 2018: 27). V zgodovini 
razvoja japonskega gledališča je izredno cenjeno kabuki10 gledališče (prav tam). Sitar 
(2018: 27) pojasnjuje, da so bile predstave te dovršene oblike gledališča dostopne le 
redkim, zato so Japonci iskali nove oblike z enakimi vsebinami, dostopne za širše 
občinstvo.  

V 17. stoletju se je razvila oblika lutkovnega gledališča bunarku z natančno izdelanimi 
lutkami z mehanizmi, ki so posnemali človeško gibanje (Sitar, 2018: 29). Uprizarjali so 
enake zgodbe kot kabuki, a so bili za uprizoritev potrebni le trije animatorji ter ne 
orkester in baročno gledališče (Sitar, 2018, predavanje). Japonci so izvajali tudi 
senčno gledališče, ki so ga imenovali utashi-e (prav tam). Za utashi-e gledališče so 
značilne na steklo narisane slike in premikajoče svetilke, ki so osvetljevale porisano 
steklo ter pri tem ustvarile učinek gibanja (prav tam). Tudi ta oblika senčnega 
gledališča ni bila preprosta, saj se je animator zlahka opekel z ognjem (Sitar, 2018, 
predavanje). V začetku 20. stoletja je japonski umetnik Hagiwara Shinzaburo razvil 
Tachi-e, gledališče s kartonskimi lutkami, velikimi od 5–10 cm (Sitar, 2018: 28). Na 
lutkah je bil upodobljen lik na vsaki strani v enem položaju, tako da se je ob obračanju 

                                            

10 Japonsko kabuki gledališče, ki ga poznamo od 17. stoletja, ima predstave, ki trajajo več ur, igralci 
uporabljajo posebne maske in so oblečeni v razkošne kimone. »Odri imajo različne mehanizme za 
ustvarjanje iluzije; ugrezala, naprave za letenje, vrtljivi oder […] teme v kabukiju so vzete iz japonskih 
zgodb, kjer so v ospredju pomembne moralne odločitve in plemenita čustva. Predstave vedno 
spremljata petje in glasba na tradicionalnih japonskih inštrumentih« (Sitar, 2018: 27). 
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lutk ustvaril učinek premikanja. Karton v ozadju je bil črne barve in zdelo se je, da lutke 
lebdijo (prav tam). Na papirnatih lutkah so bili prikazani priljubljeni junaki kabukija in 
ulični umetniki so lahko v trgovinah kupili sete podob za uprizarjanje (Sitar, 2018: 29).  

 

Kamišibaj, kot ga poznamo danes, se je razvil v tridesetih letih 20. stoletja (Cvetko, 
2018: 131). Sinonim za kamišibaj je hira-e (v prevodu iz jap. ploščate slike). Medtem 
ko so umetniki z bunaruku, tachi-e in utashi-e želeli na preprostejši način uprizoriti 
kabuku, se kamišibaj zgleduje po filmu in upodobitvi filma v pomanjšani obliki (Sitar, 
2019: 30).  

 

Slika 2: Papirnate lutke - predhodnice kamišibaja 

S kamišibajem so se preživljali revni japonski umetniki. V 40. letih 20 stoletja je bilo na 
Japonskem brezposelnih na milijone ljudi in po najdenih zapisih je bilo v Tokiu v letu 
1931 okoli dva tisoč kamišibajkarjev, ki so služili denar s pripovedovanjem in 
prodajanjem sladkarij (Nozaka idr., 2014: 5). Navduševal je predvsem otroke, odrasli 
so pogosto kritizirali nehigieničnost sladkarij in neprimerne zgodbe za otroke (prav 
tam). 

Kamišibajkarji so se s kolesom, na katerem je bil pritrjen butaj, pripeljali na različne 
dele mesta (Cvetko, 2018: 132). Prihod in začetek predstave so oznanili s trkom dveh 
malih lesenih podolgovatih paličic, imenovanih hijošigi (jap. hyoshigi) (Sitar, 2018: 31). 
Gledalcem so ponudili sladkarije in tisti, ki so kupili sladkarijo, so sedeli na boljšem 
mestu za ogled predstave (Cvetko, 2018: 31). »Sledile so pravljice, pripovedovane ob 
slikah v lesenem okvirju. Navadno je bila na sporedu ena akci jska zgodba za dečke 
(jap. katsugeki), ena čustvena zgodba za deklice (jap. namidachodai) in ena smešna 
(jap. manga)« (Sitar, 2018: 31). Zgodbe je kamišibajkar običajno pripovedoval v 
nadaljevanjih. Poslušalce ob naslednjem prihodu si je zagotovil tako, da je končal v 
trenutku, ko je bilo dogajanje najbolj napeto (Cvetko, 2018: 132). V obdobju največje 
priljubljenosti je bilo v Tokiu okoli tri tisoč kamišibajkarjev, v celi Japonski pa pet tisoč 
(Sitar, 2018: 31).  

Nekateri posamezniki so začeli razvijati kamišibaje standardnega formata s 
spremenjeno, posebej osmišljeno vsebino, in sicer kamišibaje namenjene 
izobraževanju (jap. Kyozai Kamishibai), kamišibaje s katoliškimi vsebinami, 
namenjene evangelizaciji, in kamišibaje posebej prirejene za predšolske otroke (jap. 
Yochien Kamishibai). V letu 1938 je bilo ustanovljeno združenje za razvoj 
izobraževalnega kamišibaja (jap. Kyoiku Kamishibai) (Nozaka idr. 2014: 5). 

Z zaostrovanjem druge svetovne vojne na Japonskem so se vsebine kamišibajev 
začele spreminjati (Nozaka idr., 2014: 5). Državne oblasti so namreč ugotovile, da 
lahko to priljubljeno obliko pripovedovanja na ulicah uporabijo za vojno propagando, 



 
 

14 
 

posredovanje vsebin za razvoj domoljubja in informiranje, kako se zaščititi pred vojnimi 
nevarnostmi (Sitar, 2018: 31). Po zapisih japonskega vira je v vojnem času kamišibaje 
tiskalo devet podjetij in v mesecu maju 1943 natisnilo šestdeset tisoč izvodov 
kamišibajev z vsebino, prilagojeno vojnim razmeram (Nozaka idr., 2014: 5) Sitar (2018: 
31) piše, da se je klasična oblika kamišibaja ukinila in veliko kamišibajev je bilo 
uničenih. 

Po vojni se je število brezposelnih povečalo in s tem je naraslo tudi število uličnih 
kamišibajkarjev (Nozaka idr., 2014: 6). V šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je 
nadaljeval razvoj izobraževalnega kamišibaja in vsebine so spet postale primerne 
otrokom, miroljubne in spoštljive do človeškega življenja (Nozaka idr., 2014: 6). Ko se 
je pojavila televizija, so ji Japonci rekli električni kamišibaj (jap. denki) in ker so si kmalu 
lahko vsi privoščili televizijski sprejemnik, se je začelo število kamišibajkarjev hitro 
zmanjševati (Sitar, 2018: 31). Izvode kamišibajev so prevzele knjižnice in podatki 
kažejo, da kljub upadu uličnih kamišibajkarjev danes število izposojenih kamišibajev v 
japonskih knjižnicah prevlada nad številom izposojenih knjig (Nozaka idr., 2014: 7). Po 
svetu se kamišibaj uveljavlja predvsem v pedagogiki, redkeje ga srečamo v obliki 
uličnega gledališča (Cvetko, 2018: 132).  

V letu 2001 je bila ustanovljena IKAJA (International Kamishibai Association of Japan), 
ki si prizadeva preučevati, učiti in predstavljati kamišibaj čim širšemu krogu ljudi – del 
japonskega kulturnega bogastva – in s tem spodbujati sporazumevanje med prebivalci 
Japonske in tujih držav (Nozaka idr., 2014: 3). Nozaka idr. (2014) poudarjajo, da je v 
današnji družbi kamišibaj predvsem oblika kulturnega sporazumevanja. 

 

2.2.3 Vrste kamišibajev 

Poznamo več vrst kamišibajev in lahko jih delimo na različne načine.  

Japonski kamišibajkar in raziskovalec kamišibaja Tsenekatsu Suzuki je ustvaril model 
oblik kamišibaja in glede na namen in funkcijo definiral štiri vrste kamišibajev, in sicer 
ulični (gaito) kamišibaj, avtorski (tezukuri), propagandno-ideološki kamišibaj in 
pedagoško-izobraževalni kamišibaj (Sitar, 2018: 32). 

Gaito kamišibaj je ulični kamišibaj kamišibajkarja na kolesu z butajem in slaščicami 
(Sitar, 2018: 31). V muzeju Mang v Kjotu je razstavljeno kolo z butajem in mapami 
zgodb zadnjega japonskega uličnega kamišibajkarja Yassan-a Ichiza, ki je umrl leta 
2012 (prav tam). Na Japonskem je najbolj razširjena oblika kamišibaja t. i. Gaito 
kamišibaj. Tamkajšnji kamišibajkarji uporabljajo že natisnjene kamišibaje in največ 
truda vložijo v pripravo na nastop. Zamisel za tiskanje je dobila japonska katoliška 
misijonarka Imai Yone in leta 1933 najela skupino ustvarjalcev uličnih kamišibajev, ki 
so risali zgodbe iz Svetega pisma (Sitar, 2018: 31). V časopisu so začele izhajati črno-
bele slike večjega formata, namenjene temu, da so jih bralci izrezali, zalepili na trši 
papir in pobarvali (prav tam). Sitar (2018) omeni, da je njena iznajdba tudi besedilo na 
zadnji strani slik, namenjeno branju besedila kamišibaja. Zapis besedila in velikost 
formata, ki ju je uvedla Imai Yone, sta na Japonskem še danes standard (prav tam).  

Tenzukuri kamišibaj je vrsta kamišibaja, ki ga izdela kamišibajkar sam (Sitar, 2018: 
31). V tridesetih letih dvajsetega stoletja ga je prvi naredil japonski učitelj in socialni 
delavec Matsunaga Kenya, ki je v okviru »celostnega učenja za življenje spodbujal 
učence k ustvarjanju lastnih zgodb in slik za kamišibaj ter njihovi predstavitvi« (prav 
tam). Sitar (2018) poudarja, da je tenzukuri kamišibaj odličen pripomoček in izziv za 
ustvarjalce vseh starosti. Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 20) kamišibaj, za katerega 
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ustvarjalec sam napiše zgodbo in pripravi slikovno gradivo, imenujeta avtorski 
kamišibaj. Poimenovanje avtoric uporabimo v nadaljevanju.  

McGowan (2010: 18) piše o e-banashi kamišibaju, ki se je uveljavil na Japonskem po 
letu 1923, ko se je število kamišibajkarjev zaradi brezposelnosti povečalo. E-banashi 
je oblika kamišibaja, pri kateri kamišibajkar le prestavlja slike in ne govori (prav tam). 
Avtorica (prav tam) razlaga, da je bila ta novost pozitivno sprejeta med kamišibajkarji, 
saj je bilo njihovo delo pri tovrstnih predstavah enostavnejše.  

Noriko Matsui v knjigi How to perform kamishibai, ki jo je izdala IKAJA (2014: 88, 89), 
kamišibaj deli na dve vrsti, in sicer na kamišibaj z zaključeno zgodbo (Complete Story 
Type) in kamišibaj »s sodelovanjem občinstva« (Audience Participation Type). Za 
kamišibaj z zaključeno zgodbo je značilno, da kamišibajkar pove celotno besedilo, 
občinstvo sodeluje le z opazovanjem in poslušanjem. Pri sodelovalni vrsti kamišibaja 
poslušalci ne le poslušajo, temveč med predstavo tudi aktivno sodelujejo (npr. 
odgovarjajo na vprašanja). Včasih se morajo tudi gibati (prav tam). McGowan (2014: 
50) navaja več primerov uporabe kamišibaja kot oblike sodelovalnega učenja, tj. 
pripovedovanje s sodelovanjem občinstva, pri katerem ima kamišibajkar pripravljenih 
več različnih nadaljevanj zgodbe, zabavne igre (uganke, rebusi, kvizi), skupno 
pripovedovanje zgodbe, pri katerem kamišibajkar postavlja vprašanja in provokacije.  

Sitar (2018) v knjigi Umetnost kamišibaja deli kamišibaj glede na občinstvo, za 
katerega je namenjen, in sicer: kamišibaj za najmlajše, družinsko gledališče, kamišibaj 
za mladostnike in kamišibaj za odrasle (2018: 33–36). Pri izdelavi kamišibaja za 
najmlajše uporabimo zgodbe z okoliščinami, ki so otrokom znane (npr. okolje, 
predmeti), pozorni smo, da v zgodbah ne nastopa preveč junakov, predvsem pazimo, 
da »njihovo čustveno življenje in reakcije vključujejo enostavna čustva, ki jih otrok 
prepoznava.« (Sitar, 2018: 35). Pozorni smo, da pri likovni izdelavi uporabimo »čiste 
barve« in razpoznavne oblike (prav tam). Zaželeno je, da se prostori, v katerih so junaki 
prikazani, in predmeti, ki jih imajo, ponavljajo (prav tam). 

 

2.2.4 Kamišibaj v Sloveniji 

Prve kamišibaje je z Japonske prinesel etnomuzikolog, ilustrator in lutkar Igor Cvetko 
(Cvetko, 2018: 133). Prvi uprizorjeni kamišibaji so bili v Sloveniji spomladi 2013 in so 
vzbudili zanimanje med lutkarji, knjižničarji, učitelji, likovniki itd. (prav tam). Društvo 
Zapik je bilo ustanovljeno poleti leta 2013 in v letu 2015 Društvo kamišibaj Slovenije 
(Društvo kamišibaj Slovenije). Od takrat se odvijajo izobraževanja in ustanavljajo 
regijski centri po celi Sloveniji. Predstave kamišibaja se uprizarjajo na različnih 
festivalih (Bobri, PUF, Likovni pristan, Plavajoči Grad itd.) in v lutkovnem gledališču v 
Mariboru (prav tam). Od prvega leta, ko je prišel kamišibaj v Slovenijo, je organiziran 
tudi nacionalni festival, na katerem je bilo po izboru žirije v letu 2018 predstavljenih 44 
predstav (Sitar, 2018: 38).   

V Sloveniji se je uveljavil tezuruki, tj. avtorski kamišibaj. Cvetko (2018: 134) piše, da je 
»avtorski kamišibaj, pri katerem je pripovedovalec tudi avtor ilustracij, postal slovenska 
specifika. Nikjer drugje po svetu ne srečamo tako razširjene produkcije avtorskega 
kamišibaja, kakor v Sloveniji.« V slovenskem prostoru sta v letu 2018 izšli kar dve deli 
o kamišibaju, in sicer Umetnost kamišibaja (Sitar, 2018) in priročnik Kamišibaj v šoli in 
doma (2018). Vsebina obeh je zelo uporabna za vse, ki si tehniko želijo spoznati in 
sami narediti kamišibaj – med drugim tudi za učitelje. 
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2.2.5 Butaj 

Navadno majhen lesen oder, v katerega je vložen niz slik, na katerih je prikazana 
zgodba. Butaj, kot ga uporabljamo danes, ima vratca, okvir in prostor za vložene liste 
(prav tam). Z uporabo butaja dosežemo, da sta realni in domišljijski svet v zgodbi, 
ločena (Matsui, 2006: 23). Ker sta ta dva svetova ločena, se gledalci nadvse veselijo 
začetka in nadaljevanja zgodbe (prav tam). Sitar (2018: 12) poudarja, da butaj sproža 
»trenutek vznemirjenja, ko odpremo vratca« in »omogoča osredotočenje na slike«.  

Med butaji v različnih državah se pojavljajo razlike. IKAJA (Matsui, 2006) priporoča 
lesen butaj s tremi vratci, temne barve brez sijaja (navadno barva češnje), brez zaves 
in okraskov, z odprtino na levi strani. Običajen japonski butaj je visok 34,5 cm in dolg 
41,5 cm (prav tam). Zaradi praktičnosti izdelave je velikost butaja v Sloveniji nekoliko 
večja, saj je prilagojena listu A3 (Sitar, 2018: 13). Butaji imajo odprtine na obeh 
straneh, kar kamišibajkarju omogoča vlečenje listov iz katere koli smeri (prav tam). 
Tudi barva odra ni predpisana, previdni moramo biti le, da barve v notranjosti ne 
prevzamejo pozornosti slikam kamišibaja, pojasnjuje Sitar (prav tam). Butaj lahko 
izdelamo sami ali pa ga kupimo. 

 

 

Sitar (2018: 15) našteje tri vrste butajev, ki se ločijo glede na velikost, in sicer velik 
butaj, pomanjšani butaj, ki ga imenuje tudi »kamišibaj dojenček« ter improvizirani butaj. 
V velikem butaju, ki je namenjen predstavam z večjim številom gledalcev, so vstavljeni 
listi velikosti A2 (prav tam). Sitar (2018: 16) ugotavlja, da je za uporabo v šoli zelo 
uporaben pomanjšani butaj ali »butaj dojenček«, ki ustreza listom velikosti A4. 
»Izvajalec pri predstavi ob malem kamišibaju zmanjša velikost svojih kretenj in zniža 
jakost glasu, da tako ohrani primerno razmerje med omenjenimi segmenti predstave« 
(prav tam). Improvizirani butaj je butaj, ki ni izdelan iz lesa. Za izdelavo lahko 
uporabimo lepenko, večje in manjše škatle, trši papir (prav tam).    

V empiričnem delu raziskave smo uporabljali dve vrsti butajev. Prvi je leseni butaj, 
primeren za liste velikosti A3 (na sliki 3 in 4), ki smo ga izdelali sami. Pri tem smo si 
pomagali z načrtom za izdelavo butaja iz knjige Umetnost kamišibaja. Butaj smo 

Slika 3: Butaj - zaprta vratca Slika 4: Butaj - odprta vratca 
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izdelali iz vezane plošče. Druga vrsta so majhni papirnati butaji, primerni za liste 
velikosti četrtine A4 formata.11 

2.2.6 Postopek izdelave in nastop 

Preden začnemo delati svoj kamišibaj, je dobro, da si najprej ogledamo nekaj 

kakovostnih kamišibajev. Na prvi pogled navadno metoda ne izgleda zapletena, 
vendar postopek izdelave avtorskega kamišibaja od zamisli do izvedbe zajema več 
delov in za dober kamišibaj porabimo kar nekaj časa. Najprej moramo izbrati in 
pripraviti besedilo. Sledi likovna izvedba. Ko je kamišibaj narejen, se moramo pripraviti 
na nastop in se preizkusiti v vlogi pripovedovalca ob butaju. Cvetko (2018: 135) 
pojasnjuje, da je kamišibaj izpopolnjena oblika umetnosti, ki zahteva znanje z različnih 
področij umetnosti: »likovnega jezika (risarske veščine, likovna sredstva, ki podprejo 
notranji svet protagonistov, vzdušje zgodbe, barve, ustrezen likovni stil, poznavanje 
kadriranja in filmske montaže), dramaturgije (analiza zgodbe, vsebinski poudarki, 
kompozicija zgodbe, karakterji), režije (sozvočje vseh elementov v učinkovito celoto), 
igralskih veščin (gledališki govor, prezenca, interpretacija besedila).« J. Sitar (2018: 
31) ugotavlja, da je ustvarjanje kamišibaja za marsikoga priložnost za samouresničitev 
in »dvig lastnih ustvarjalnih potencialov«. Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 26) pišeta, 
da je bistveno, da se v procesu izdelave kamišibajkar venomer sprašuje, kaj bo med 
nastopom dobro učinkovalo. V priročniku Kamišibaj v šoli in doma (2018: 17) za 
izdelavo kamišibaja navajata sledeče točke, ki jih upoštevamo pri izdelavi: 

1. »Kamišibajkar izbere izhodiščno književno besedilo. 
2. Besedilo temeljito analizira in razdeli na bistvene dele. 
3. Skicira kadre in izdela osnutek. 
4. Izbere likovno tehniko in izdela slikovno gradivo. 
5. Vadi pripovedovanje ob vlečenju slik iz butaja. 
6. Z izdelanim kamišibajem ustvarjalec čim bolj prepričljivo nastopi pred 

občinstvom.« 

V nadaljevanju podrobneje opišemo postopek izdelave kamišibaja. Pri tem 
upoštevamo napotke različnih slovenskih in tujih avtorjev, ki raziskujejo kamišibaj.  

                                            

11Oblikovanje Igor Cvetko (Nagode, Rupnik Hladnik, 2018: 22). 

Slika 6: Papirnat butaj velikosti četrtine A4 lista 
(označeni pregibi) 

Slika 5: Papirnat butaj velikosti četrtine A4 lista 
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2.2.6.1 Besedilo 

 

2.2.6.1.1.1  Izbor besedila  

»Dobra kamišibajska predstava pomeni avtentično srečanje izvajalca s publiko. 
Gledalci čutijo, kdaj je kamišibajkar v svojem nastopu iskren, kdaj stoji za zgodbo, ki 
jo pripoveduje z vsem svojim bitjem.« (Sitar, 2018: 64). Pomembno je, da pripoved, ki 
jo izberemo, pritegne našo pozornost, nas vodi v ustvarjalnost in željo po uprizoritvi, 
ima jasno sporočilo, je primerne dolžine, ima junaka, v katerega se je mogoče vživeti, 
je slikovita in jo lahko prenesemo v pripoved ob slikah (Sitar, 2018: 42–45). Matsui 
(2006: 13) poudarja, da izberemo zgodbo, ki izraža sporočilo resnice življenja (convey 
a message from the Trouth of Life) in ustreza merilom pripovedi, ki jo lahko prenesemo 
v kamišibaj. Nozaka, idr. (2014: 5) pojasnjujejo, da se moramo pri izboru vprašati, če 
nas vsebina zgodbe nagovarja. Izberemo zgodbo, ki raziskuje pomen in radost 
življenja (prav tam). Ko se odločamo za zgodbo, se lahko vprašamo, če je zgodba 
dovolj slikovita, če omogoča prepletanje besede in slike, ima jasno sporočilo, nudi 
avtorju in občestvu navdih in razmislek ter čustveno soudeležbo (Sitar, 2018: 43).  

 

2.2.6.1.1.2  Priprava zgodbe in določanje pomenskih enot 

Pomembno je, da je zgodba primerno dolga, ne vključuje preveč podrobnosti, dogodki 

potekajo jasno, da ne nastopa preveč oseb, da se lahko vživimo v junaka (Sitar, 2018: 
43). Da dosežemo želeno, je včasih potrebno zgodbo prilagoditi. Sitar (2018: 47) piše, 
da si moramo pri priredbi zgodbe za kamišibaj odgovoriti na dve osnovni vprašanji, in 
sicer »Kdo je glavni lik zgodbe?« in »Kaj se v zgodbi zgodi?« Eden od načinov je, da 
v besedilu podčrtamo pomembne dele, poiščemo podrobnosti in dele, ki nam vzbudijo 
slike, črtamo dele, ki jih ne bomo uporabili in označimo dogodek, ki je ključen (prav 
tam). 

Zgodbo (ali drugo vsebino), ki jo bomo uporabili za kamišibaj, razčlenimo na pomenske 
enote. Saksida (2008: 66) pojasnjuje, da pri razčlembi besedila določimo temo 
besedila (včasih to ni preprosto, je pa obvezno, sicer je »vse ostalo na trhlih temeljih«) 
in poiščemo osrednjo besedo ali besedno zvezo, ki povzema vsebino dela. Za prenos 
zgodbe v kamišibaj se vprašamo, katere bistvene trenutke bomo upodobili na slikah in 
pri tem upoštevamo količino besedila za eno stran (Slikovedke, 2017).  

 

2.2.6.2 Likovna izvedba 

»V kamišibaj sodijo slike, ki nimajo nepomembnih detajlov in jih dobro vidimo z razdalje 

nekaj metrov, v povezavi z drugimi slikami delujejo kot celota« (Sitar, 2018: 21). 
Navadno je v kamišibaju od 5 do 30 slik, povprečno od 12 do 20 (Sitar, 2018: 52). Na 
prvi sliki kamišibaja je naslov in razkrijemo ga, ko odpremo vratca butaja. Na naslovnici 
sta navadno zapisana naslov zgodbe in avtor. Če na naslovnici nismo zapisali avtorja 
zgodbe in ilustratorja, so podatki zapisani na zadnjem listu. Sitar (2018) piše, da se 
kamišibaj lahko konča tudi brez odjavne strani, kar z zadnjo sliko.  

Ko delamo slike, smo pozorni na to, da je vidno polje slike manjše od lista, saj en del 
slike prekriva butaj. Najbolje je, da preden začnemo risati, slikati itd., poizkusimo dati 
list v butaj ali pa s svinčnikom na rahlo narišemo črte, ki označujejo rob, ki označuje, 
kje butaj zakriva list. 
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Skiciranje 

»Ko smo si odgovorili na vprašanje, kaj vključiti v zgodbo, se moramo vprašati, kako.« 
(Sitar, 2018: 50). Sitar (2018), Cvetko (2018, 2017), Nagode in Rupnik Hladnik (2018) 
priporočajo, da slike za kamišibaj najprej skiciramo.  

Sitar (2018) pri pripravi kadrov svetuje izdelavo scenosleda in zgodbobrisa. 
»Scenosled je niz slik, ki prikazuje posamezne prizore v zgodbi« (Sitar, 2018: 84). Pri 
pripravi scenosleda se izdelovalec kamišibaja odloči, kaj bo v zgodbi prikazal in česa 
ne (Sitar, 2018). Ni potrebno, da vedno nariše vse, kar je v tekstu, lahko doda kaj 
novega, nariše kaj, kar ni očitno iz zgodbe in tako doseže, da je kamišibaj bolj zanimiv 
(Cvetko, Engelsberger, 2019). Ko ima narisane vse slike, jih postavi v ustrezno 
zaporedje, ki mu rečemo zgodbobris (prav tam). Zgodbobris omogoča, da se lahko 
hkrati vidi vse slike kamišibaja, spremlja smer gibanja likov in z njim »uredi dinamiko 
gledalčevega pogleda« (Sitar: 2018: 51).  

Sitar (2018: 49) predlaga, da ustvarjalec na večji list papirja nariše mrežo z okenci 
enake velikosti. Število okenc je enako številu slik v kamišibaju in na vsaki je narisan 
en prizor. Za boljšo predstavljivost lahko iz zgodbobrisa izdelamo maketo kamišibaja 
(prav tam). To naredimo tako, da zgodbobris narežemo na posamezne sličice, 
naredimo papirnat butaj ustrezne velikosti in preizkusimo kamišibaj, da preverimo, če 
smo zadovoljni z izgledom, piše Sitar (prav tam). 

Izbor likovne tehnike in papirja 

Pri izbiri tehnike smo pozorni na značaj zgodbe (Sitar, 2018: 59). Izbiramo lahko med 
različnimi tehnikami, kot so tempere, vodene in akrilne barve, tuši, lepljenka, izrezanka, 
kolaž (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018: 27). Pozorni smo na to, da je slika vidna za 
vse gledalce, zato »pri slikanju uporabimo nasičene, intenzivne, čiste barve«. Sitar 
(2018: 61, 62) navede še nekaj možnosti, in sicer risanje s flomastrom, barvnimi 
svinčniki, pasteli in kredami, tiskanje – grafika – in risanje na računalnik, origami, 
fotografija, fotografija 3D kolaža in kombinacija različnih tehnik. Barvice so uporabne 
le za manjše formate butajev. Cvetko in Engelsberger (2019) za likovno izvedbo 
priporočata vodoodporni tuš in akvarel.  

Izbor papirja prilagodimo izbrani tehniki (Sitar, 2018: 62). Pomembno je, da uporabimo 
dovolj trde liste, ki se ne zvijajo. Debelina papirja je ključnega pomena za vstav ljanje 
slik nazaj v kamišibaj, kar Japonci definirajo kot enega od ključnih delov nastopa. 
Idealna debelina papirja za velikost formata A3 je 300 g/mm (Cvetko, Engelsberger, 
2019). 

Junak 

Ko ustvarjamo skice, se najprej vprašamo, kakšen bo junak zgodbe. Sitar (2018: 56) 
opozarja, da je dobro, če je lik izviren, in pojasnjuje, da podoba lika sporoča njegove 
značilnosti. Premisliti moramo, kaj liki sporočajo z govorico telesa in obrazno mimiko 
(Slikovedke, 2017). Pri izdelavi si lahko pomagamo z internetnimi ali drugimi viri, kjer 
dobimo zamisli za upodobitve. Pomembno je tudi, da je preko celotnega kamišibaja 
junakov izgled enak (Slikovedke, 2018). 

Prostor 

Pomemben je tudi prostor, v katerem je prikazan junak (Sitar, 2018: 57). Prostor lahko 
predstavlja prizorišče, vzdušje (temno hladno noč, skrivnostno …), »odraz notranjega 
sveta« (prav tam). Razmisliti je potrebno tudi o barvah, saj z njimi kažemo čustva (prav 
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tam). Pri prostorski razporeditvi upoštevamo, da je to, kar je na sliki najpomembnejše 
(kar želimo poudariti), na sredini lista (Cvetko, Engelsberger, 2019). 

Kadriranje 

Pri izdelavi kadrov upoštevamo gledalce in razmišljamo, kako prikazati zgodbo na čim 
bolj zanimiv način. Sitar (2018: 50) piše, da se moramo glede na to, kaj želimo sporočiti 
gledalcu, odločiti, s kakšne razdalje bomo na slikah prikazali junaka. Avtorica (Sitar, 
2018: 51) našteva štiri možnosti postavitve in zapiše namen določene postavitve, in 
sicer: 

- doprsna slika, če nas zanima junakovo čutenje, razmišljanje; junak je na taki 
sliki tako pomemben, da popolnoma prevlada nad prostorom, v katerem je; 

- junak od nog/kolen do glave, če junak v prostoru nekaj počne, je v odnosu z 
nekom; 

- junaka vidimo od daleč, če nas zanima prostor; prostor je pomembnejši od 
junaka; 

- detajl, če želimo, da se pozornost usmeri na del junaka, predmeta, okolice. 

 

Slika 5: Detajl iz kamišibaja Medved in miška 

Priporočljivo je, da ima vsak kamišibaj vsaj en detajl (Cvetko, Engelsberger, 2019). S 
tem, ko ustvarimo sliko, na kateri je od blizu prikazana podrobnost, kamišibaj naredimo 
bolj vznemirljiv in gledalce spodbudimo, da si v mislih ustvarijo celo sliko.  

Kot pogleda 

Poseben učinek dosežemo tudi s kotom pogleda na junaka. »Če se risar postavi nad 
njega, bo lik deloval slabotno, nemočno. V nasprotnem primeru, če ga bo gledalec 
opazoval od spodaj navzgor, bo deloval močno in dostojanstveno. Skrajnosti obeh sta 
ptičja in žabja perspektiva« (Sitar, 2018: 52). McGowan (2010) razlaga, da je kamišibaj 
podoben filmu. Napetost se ustvarja z vlečenjem niza slik, na katerih je prikazano 
dogajanje z različnih kotov in smeri (prav tam). 

 

Odnos med slikami 

»Poudarek je na sosledju sličic: slike so v odnosu, tvorijo naj zaokroženo in notranje 
povezano zgodbo« (Nagode, Rupnik Hladnik, 2018: 26). Ker pri kamišibaju zgodba 
»teče« z izmenjavo slik, morajo biti med sabo povezane (Sitar, 2018: 48). Zgodba 
kamišibaja (zlasti z umetnostnim besedilom) ima uvod, zaplet, vrh, razplet in konec 
(Slikovedke, 2017). Te stopnje morajo biti vidne tudi v likovnem delu (prav tam).  

Že pred risanjem se je potrebno odločiti, kako bomo vlekli liste, saj je od tega odvisno, 
kako se figure premikajo, oziroma kam teče zgodba. Gledalec večino časa vidi dve 
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sliki naenkrat in njegovo zanimanje je usmerjeno v prihajajočo sliko (Sitar, 2018). 
Avtorica Jelena Sitar (2018: 50) našteva nekaj možnosti, ki jih lahko uporabimo, da 
ustvarimo razgiban prehod slik iz ene v drugo:  

- motiv sledi iz ene slike v drugo, 
- element iz prejšnje slike se ponovi v novi sliki v drugem kontekstu, 
- na naslednji sliki je nekaj nepričakovanega, nova slika prikazuje nekaj, kar ves 

čas pričakujejo. 

Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 26) podajata primer, »če v zgodbi nastopa 
skrivnostno bitje, moramo njegovo podobo pokazati postopoma, po delčkih (najprej so 
na celem listu le njegove luske, nato zagledamo del šape, sledijo cele noge ...), če to 
bitje napada iz zasede, moramo skrbno vzdrževati napetost dogajanja.« Rišemo tako, 
da so glavni liki v središču in detajli morajo biti jasni in vidni, saj je pri kamišibaju slika 
vidna kratek čas, piše, McGowan (2010).   

 

2.2.6.3 Priprava na nastop in izvedba 

Ko končamo likovno izdelavo kamišibaja, še nismo pripravljeni na nastop. Naučiti se 

moramo, kako povedati zgodbo in ob tem menjavati slike v ustreznem ritmu. Matsui 
(2006: 13) priporoča, da vadimo pred ogledalom. Sitar (2018) piše, da vadimo, dokler 
nastopa ne izpeljemo približno tako, kot smo si ga zamislili. Nastop je vsakič drugačen, 
saj je odvisen od počutja kamišibajkarja in odziva publike (prav tam). Kamišibajkar 
predstavo ustvarja z uprizoritvijo, spretnim rokovanjem z butajem in slikami ter z 
vključevanjem gledalcev v doživljanje zgodbe (Sitar, 2018: 22).  

Pomnjenje besedila poteka od trenutka, ko si ga izberemo. Za pomoč pri učenju in 
izvedbi si besedilo kamišibaja lahko zalepimo na zadnje strani slik. Po delih si besedilo 
napišemo na vsako stran predhodne slike in to nam pomaga pri nastopu (Nagode in 
Rupnik Hladnik, 2018).  

 

2.2.6.3.1  Glasba in zvok pri kamšibaju 

Cvetko in Engelsberger (2019) pravita, da je glasba zelo dobrodošel dodatek 
kamišibaju. Vključimo jo lahko tako, da sami pojemo, zaigramo na glasbilo ali več 
glasbil (uporabimo lahko na primer Orffov instrumentarij), lahko si tudi posnamemo 
zvočno predlogo in jo predvajamo ob pripovedovanju. Z zvoki ustvarjamo določena 
vzdušja in v pripovedovanje lahko dodamo posebne zvočne efekte (škripanje vrat, 
zvok vozila ...). V kolikor se odločimo za zvočni dodatek, moramo dobro premisliti, kdaj 
in kako ga bomo vključili ter kam bomo glasbilo (če ga potrebujemo) odložili, da nas 
rokovanje z instrumenti ne bo oviralo pri izvedbi, opozarja Sitar (2018).  

 

Slika 6: Kača sledi iz ene slike v drugo 
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2.2.6.3.2  Priprava prostora 

Da bi gledalci čim bolj doživeli pripoved, moramo ustrezno pripraviti okolje, kjer se 
izvaja nastop. Sitar (2018: 72) predlaga, da najdemo prostor, kjer je čim manj motečih 
elementov. Da se vzpostavi dobra povezava med poslušalci in kamišibajkarjem, je 
ključno to, da so v taki medsebojni razdalji, da gledalci vidijo izraze kamišbajkarja in 
kamišbajkar vidi odzive gledalcev (Matsui, 2006: 19). Za mizo, na kateri je butaj, ne 
sme biti plakatov ali česa drugega, kar bi motilo pozornost gledalcev med predstavo. 
Če igramo v razredu na šolski mizi, lahko uredimo prostor tako, da dve vrsti učencev 
sedita na tleh pred odrom, za njimi so ostali na stolih (prav tam). Previdni moramo biti, 
da učenci niso preblizu odra, saj jim ga lahko miza prekriva, dodaja Sitar (prav tam). 
Če nastopamo na prostem, izberemo prostor v zatišju, kjer ni hrupa (Nagode in Rupnik 
Hladnik (2018: 36).  

Matsui (2006: 17) priporoča, da pred nastopom mizo prekrijemo z enobarvno (najbolje 
črno) tkanino, saj se tako občinstvo lažje osredotoča na kamišibaj in pripovedovalca. 
Pred nastopom preverimo, če blago ovira odpiranje vratc butaja. V kolikor bi blago 
motilo potek predstave, ga raje ne uporabimo (Sitar, 2018).  

 

2.2.6.3.3  Vlečenje in vstavljanje listov  

Sitar (2018) razlaga, da Japonci vlečenju in vstavljanju listov posvečajo posebno 

pozornost, saj se pri tem ustvarja poseben ritem – izvlek predstavlja vdih, potisk izdih. 
Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 30) pišeta, da je premikanje listov tesno povezano s 
pripovedovanjem. Glede na zgodbo in slike lahko vlečemo slike na več načinov, in 
sicer enakomerno hitro celo sliko, vijugasto, hitro, počasi, cikcak (Matsui, 2006: 34). 
List iz butaja lahko povlečemo med premorom v govoru, drugič list povlečemo in med 
tem govorimo (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018: 30). Slovenska praksa se v tej točki 
razlikuje od japonske. Ker je na japonskem pavza (jap. ma) samostojni element 
predstave, kamišibajkarji ob menjavi slik ne berejo besedila (Sitar, 2018: 68). Pavza je 
orodje za urejanje ritma zgodbe, učinkovito sredstvo interpretacije ureja dogajanje, 
pripravi gledalce na nov dogodek, vzbuja pričakovanje, poudari akcijo in gradi 
napetosti (prav tam). Matsui (2006: 31) utemeljuje, da z vlečenjem slike iz butaja 
vabimo gledalce v svet zgodbe, ki se širi v zunanji svet in prehaja v notranji svet 
gledalcev. Ob tem, ko slike vstavljamo v kamišibaj, ustvarjamo pavzo, ki v gledalcih 
vzbuja pričakovanje in zanimanje o tem, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe – kaj 
bo prikazano na naslednji sliki (prav tam). V našem prostoru velja, da vstavljanje listov 
ni obvezno, vendar priporočljivo, v kolikor imamo dovolj trde liste, ki se ob vstavljanju 
ne zvijajo in zatikajo. Sitar (2018: 68) poudarja, da moramo slike v tem primeru »mirno 
in z odnosom« odložiti za oder, in opozarja, da bi z odlaganjem listov kjerkoli kazali 
nespoštljivost do lastnega dela in do občinstva ter bi s tem pokvarili vtis našega dela. 

 

2.2.6.3.4  Nastop 

Med nastopom poizkušamo biti čim bolj sproščeni in naravni. Pozorni smo, da naše 

oblačilo ne vzbuja preveč pozornosti. Priporočljiva je črna barva, vendar ni obvezna 
(Sitar, 2018).  
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Slika 7: Nastop s kamišibajem Andrej Rozman Roza, Mleko 

Potek nastopa je sledeč: 

- Preden nastopimo, še zadnjič preverimo, če so slike v kamišibaju v pravilnem 
vrstnem redu.12 

- V tišini prinesemo butaj in ga odložimo na mizo.13 Sitar (2018: 65). Postavimo 
se ob oder, ne za odrom, gledamo proti butaju in gledalcem. Stojimo ali sedimo. 
Če nastopamo pred manjšo skupino otrok, ki sedi na tleh, lahko butaj odložimo 
na tla in nastopamo sede ali s pokrčenimi koleni (Matsui, 2006: 27). Postavimo 
se tako, da je naš obraz ves čas viden. 

- Pred začetkom poskušamo ustvariti prijetno ozračje za začetek predstave z 
aplavzom, uvodnimi besedami, šalo ali z uporabo preprostih kretenj in obrazne 
mimike (Matsui: 2006, 23). Lesenih palčk hijošigi navadno ne uporabimo, saj 
lahko z njimi prekinemo zbranost gledalcev (prav tam). Izjema so ulične 
predstave, saj v tem primeru sledimo tradiciji gaito kamišibaja (Sitar, 2018). 

- Počasi odpremo vratca butaja – ustvarimo vznemirjenje (Sitar, 2018: 65).  
- Vlečemo liste in jih vstavljamo v butaj oziroma zlagamo na mizo za butaj in ob 

tem pripovedujemo zgodbo z našim naravnim glasom. Glasu ne spreminjamo 
za različne like v zgodbi (Nozaka idr., 2014: 19).  

- Zaključimo pripoved. Zadnji list pustimo v butaju. Zgodba je končana in svet 
domišljije se vrača v butaj (Matsui, 2016: 81). Z mislijo na to z občutkom 
zapremo vratca. 

2.2.7 Čar kamišibaja – kyokan 

Pri izvedbi kamišibaja se pripovedovalec in poslušalci povežejo ter skupaj doživljajo 

zgodbo. Ko kamišibajkar vleče liste iz butaja, se svet iz zgodbe razširi v resnični svet. 
In takrat izvajalec in poslušalec začenjata čutiti kijokan (kyokan), ki ju preko verbalne 
in neverbalne komunikacije povezuje med seboj in z zgodbo (What's kamishibai, 

                                            

12 Da nam je lažje, lahko liste oštevilčimo. 

13 Matsui (2006: 21) piše, da slike kamišibaja navadno vložimo v butaj pred začetkom predstave. Ni pa 

nič narobe, če kamišibajkar prinese slike na oder in jih vstavi v butaj pred gledalci, če to naredi 
sproščeno in pri tem z gestami sporoča, da se bo predstava kmalu začela. Ta metoda je uporabna 
predvsem, če več kamišibajkarjev nastopi na prireditvi in predstavlja zgodbe v enem butaju, ki je ves 
čas na prizorišču.  
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2019). Sitar pravi, da »beseda kijokan pomeni »čutiti skupaj, občutiti enotnost«. 
Nozaka idr. (2014: 3) primerjajo značilnosti ter učinke slikanice in kamišibaja ter 
ugotavljajo, da s slikanico vzbujamo občutek individualnosti (jap. Ko), s kamišibajem 
pa povezanost občutenja enakih čustev (jap. kyokan). Oboje je za človekovo osebno 
rast zelo pomembno (prav tam). »Ob dobrem kamišibaju se med vsemi vključenimi 
ustvari posebna atmosfera. Čutiti je energijo zgodbe, ki se pretaka med 
kamišibajkarjem in občinstvom« (Cvetko, 2018: 137).  

 

2.2.8 Kamišibaj v šoli 

»Proces izdelave lastnega kamišibaja učenca povabi v temeljito analizo besedila 
oziroma snovi, zaradi vizualne komponente omogoča boljše pomnjenje, spodbuja 
kreativno mišljenje in iznajdljivost pri likovnem izražanju, veča samozavest in je 
dobrodošel pripomoček pri govornem nastopanju. Močno olajša prve učenčeve 
poskuse govornega nastopanja, saj ima učenec vizualno oporo vsebine in pozornost 
razreda ni neposredno usmerjena nanj, ampak na slike v butaju,« piše Cvetko (2018: 
130).  

V šoli kamišibaj omogoča možnost uporabe pri različnih predmetih in dejavnostih, saj 
lahko na ustvarjalen način dosežemo več učnih ciljev hkrati. Lahko ga primerjamo s 
plakatom in računalniškimi predstavitvami (PP, Prezi ipd.), vendar se običajno izkaže 
za učinkovitejšega, saj je delo učenca zahtevnejše, pišeta Nagode in Rupnik Hladnik 
(2018: 49). »Moč kamišibaja je v sosledju sličic, v veliki soodvisnosti med risbo in 
besedilom ter v energiji med nastopom (kijokanu). Dejaven je na več načinov: ko dobro 
razume besedilo, načrtuje prizore, nato pa naslika podobe in besedilo zapiše na hrbtno 
stran slik« (prav tam). Vsebino likovno prikaže tako, kot si jo sam predstavlja. Pri 
načrtovanju uporabe kamišibaja moramo upoštevati načela individualnosti, pišeta 
Nagode in Rupnik Hladnik (2018) ter navajata nekaj primerov uspešne uporabe 
metode z učenci tujci in učenci s posebnimi potrebami (dislektiki, otroci z motnjami 
avtističnega spektra, nadarjeni učenci). »Kamišibaj v sebi združuje široko paleto 
izraznih zmožnosti, izmed katerih učenci s posebnimi potrebami neredko najdejo 
kakšno zase: nekateri znajo pogledati na dogodek ali osebo z neobičajnega zornega 
kota, drugi izluščijo bistvo, tretji so močni verbalno […] Kamišibaj jim daje možnost, da 
zasijejo«, sta pri svojem delu ugotovili omenjeni avtorici (prav tam). Opozarjata (prav 
tam) pa tudi, da kamišibaj ni vedno primeren za vsakega učenca. Predlagata tudi, da 
ga pri pouku ne smemo uporabiti prepogosto (nekajkrat letno).  

Učitelj lahko kamišibaj vključi v učne ure tako, da ga izdela sam in ga uporabi pri 
interpretaciji umetnostnega besedila. Pri izdelavi se drži splošnih smernic, ki smo jih 
opisali v prejšnjih poglavjih o izdelavi kamišibaja. Pri izbiri besedila upošteva učni načrt 
in starost otrok (vsebina, dolžina).  

Druga možnost je, da kamišibaj izdelujejo učenci, pri čemer Nagode in Rupnik Hladnik 
(2018) pojasnjujeta, da jih kamišibaj spodbuja k samostojnemu iskanju rešitev, saj med 
izdelavo vedo, da bodo sami odgovorni za svoj kamišibaj in v procesu izdelave 
razmišljajo, kako prikazati vsebino in kako oblikovati nastop. Pri pouku s kamišibajem 
ima pomembno vlogo tudi učitelj, saj mora učencem stati ob strani in jim pomagati, če 
potrebujejo pomoč. »Učiteljeva vloga je, da posluša, spodbuja in navdušuje z lastnim 
navdušenjem. Ustvarjalni proces vodi na začetku, ko učenec šele spoznava zakonitosti 
kamišibaja. Kasneje ga le še usmerja k ustvarjalnemu razmišljanju in ga spodbuja, naj 
s kamišibajem preseže in nadgradi predmetna področja,« pišeta Nagode in Rupnik 
Hladnik (2018: 41). 
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Učenci lahko kamišibaj pri pouku izdelujejo individualno, v dvojicah, skupini ali pa 
pripravijo razredni kamišibaj. Preden začnejo s samostojnim delom, si učenci ogledajo 
nekaj kakovostnih kamišibajev, poudarjata avtorici knjige Kamišibaj v šoli in doma 
Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 41). Predlagata (prav tam), da besedila za prve 
kamišibaje izbira učitelj. Dobro je, če izbere krajša in enostavna besedila, ki jih lahko 
slikovno nadgradimo in katerih dogodki si sledijo linearno. Dobro je, če pred delom z 
učenci, delo sam razdeli na posamezne enote. Avtorici (prav tam) opozarjata tudi na 
to, da pri izboru učitelj pazi, da likovna podoba zgodbe ni že »močno vtisnjena« (kot 
slab primer za uporabo navajata knjigo Zverjasec, pisateljice Julie Donaldson). 

Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 21–31) priporočata, da učitelj pred ustvarjanjem 
učencem predstavi, na kaj morajo biti pozorni pri izdelavi, in poudari, da : 

- na prvo stran napišejo ime avtorja in naslov, na zadnji list »konec«, 
- rišejo tako, da z vsako sliko presenetijo,  
- ne ilustrirajo podrobnosti, saj jih oddaljeni gledalci ne bodo videli, 
- ne uporabljajo oblačkov s tekstom ali drugega besedila, saj lahko vse povedo s 

sliko in glasom ter mimiko pri nastopu, 
- dogajanje predstavljajo kot v filmu ali risanki in porabijo približevanje in 

oddaljevanje, 
- so pozorni na videz glavnega lika, ki je v kamišibaju enak, le opazujemo ga z 

različnih zornih kotov – od spodaj, z vrha, s strani, 
- upoštevajo učinek, ki ga ustvarimo s prehodom motiva z ene na drugo sliko, 
- razmišljajo o čustvih, gibanju, odnosu okolice in drugih likov na slikah. 

Avtorici (prav tam) svetujeta, da učenci ustvarjajo z voščenkami, flomastri, ogljem, tuši, 
temperami, vodenimi in akrilnimi barvami, tuši, tehniko lepljenke, z izrezankami in 
kolažem, barvice pa so primerne za manjše formate. Dobro je, če je butaj učencem na 
voljo že v fazi likovne izdelave, da lahko sproti (v kolikor tehnika ustvarjanja omogoča 
– če ni mokrih »barv«) preverjajo, če so zadovoljni z izgledom slike/risbe in če je vse, 
kar so narisali, vidno. 

Starejši učenci skicirajo osnutek. Cvetko in Engelsberger (2019) predlagata, da je delo 
bolj sistematično, če damo učencem mrežo na enem listu formata A4 (s svinčnikom 
ga razdelimo na 6 kvadratkov), saj se cela zgodba vidi naenkrat. Nagode in Rupnik 
Hladnik (2018) pa pišeta, da manjši otroci lahko kamišibaj ustvarjajo tudi brez skic, 
neposredno na list z manjšim formatom (četrtina A4), ki je zanje bolj obvladljiv. 

Zadnji korak v postopku metode je nastop. Nagode in Rupnik Hladnik v svojem 
priročniku (2018) kamišibaj povežeta z razvojem veščine poslušanja. Pišeta (prav 
tam): »Poslušanje je zahtevna veščina, v kateri se je treba uriti. Da bi se ga učenci 
naučili, se morajo v šoli in doma večkrat postaviti v vlogo poslušalca. Priporočljivo je, 
da po kamišibajkarskem nastopu učenci spregovorijo o osebni izkušnji poslušanja. 
Učitelj naj jih spodbudi, naj bodo do nastopajočega zdravo kritični, opozori naj jih, 
koliko dela je kamišibajkar vložil v svoj izdelek.« Učitelj mora učence spodbujati, da pri 
nastopu govorijo glasno, razločno, doživeto in pri tem uporabljajo obrazno mimiko, se 
po nastopu z njimi pogovoriti o njihovih počutjih in jim dati možnost, da z istim 
kamišibajem nastopijo večkrat. »Učenec med ustvarjanjem začuti, da je kamišibaj 
njegov izdelek, z njim se poistoveti ter odkriva in izraža svoja močna področja 
(besedno ali likovno področje, prepoznavanje bistvenega sporočila, bogata domišljija 
…), kar krepi njegovo samozavest. Tako lažje premaga tremo, uspešno nastopa in pri 
tem uživa« še pojasnjujeta Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 44).  

Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 16) pišeta, da lahko v šoli kamišibaj uporabimo kot: 
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- učno sredstvo pri pouku družboslovnih predmetov (npr. predstavljajo državo, 
glasbila), 

- učno sredstvo pri naravoslovnih predmetih (razlagajo naravne pojave), 
- pri izpeljavi govornih nastopov (opis predmeta, živali, rastline, predstavitev 

poteka dneva, življenjepis), 
- na dnevih dejavnosti in prireditvah, 
- pri delu z učenci – tujci, 
- pri dejavnostih z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami,  
- v knjižnici na urah pravljic in predstavitvah knjig. 

Pri pouku slovenščine je kamišibaj didaktični pripomoček s področja književnosti ali 
jezika. McGowan (2010) ugotavlja, da s kamišibajem lahko s številnimi dejavnostmi 
urimo razumevanje različnih delov govora, kot so glagoli, samostalniki, razumevanje 
zaporedja, zgradbe zgodbe, vrha in napetosti v zgodbi, čarobnih števil, razvijanje 
občutka za ritem, razumevanje učinka presledka v govoru, onomatopoije in drugih 
zvočnih učinkov idr. Učenci lahko po umetnostni ali neumetnostni literarni predlogi 
sami napišejo zgodbo, narobe pravljico itd. Ko učenci oblikujejo svoj kamišibaj, o 
zgodbi razmišljajo, iščejo njeno bistvo in določijo vrstni red dogajanja. Na koncu pa še 
nastopijo. 

Ker smo v raziskavi kamišibaj uporabili pri obravnavi književnih besedil v prvem triletju, 
smo se pri raziskovanju možnosti uporabe kamišibaja osredinili na pouk književnosti v 
tem obdobju. 

 

2.2.8.1 Kamišibaj pri pouku književnosti 

Kamišibaj je nova metoda interpretacije vsebin komunikacijskega pouka književnosti, 
trdi Saksida (2018, v Nagode in Rupnik Hladnik, 2018). V učnem načrtu za slovenščino 
kamišibaj sicer ni omenjen kot metoda, vendar v didaktičnih priporočilih in operativnih 
ciljih lahko najdemo povezave z omenjeno tehniko. Kamišibaj je vrsta gledališča, s 
katero lahko učenci razvijajo recepcijsko zmožnost s poslušanjem, gledanjem 
uprizoritev umetnostnih besedil (poezija, proza). Če pa sami izdelujejo kamišibaj ali pa 
se ustvarjalno odzivajo nanj pri novih nalogah, »razvijajo recepcijsko zmožnost s 
pisanjem, govorjenjem in govornim nastopanjem« (prilagojeno po Programu osnovna 
šola. Slovenščina. Učni načrt).  

Med didaktičnimi priporočili književnosti za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 
(Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 2018: 71) zasledimo predlog, da 
»spoznavanje (doživljanje, razumevanje in vrednotenje) kakovostnih slikanic lahko 
izpeljemo kot medpredmetno povezovanje slovenščine in likovne umetnosti (literarno 
in likovno »branje« slikanic)«. Uporaba kamišibaja pri pouku književnosti je povezana 
z likovno umetnostjo predvsem takrat, kadar učenci sami izdelujejo kamišibaje. Ker je 
glasba dobrodošel dodatek kamišibaju, lahko izvedemo tudi medpredmetno povezavo 
glasbe in književnosti. 

V kolikor učitelj s kamišibajem pripoveduje, je, kot smo že omenili, pri izboru besedila 
potreben premislek. V učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 
2019) piše, da si učitelj besedila, ki jih obravnava pri književnem pouku, izbere sam. 
Besedila morajo biti raznovrstna, primerna, pri izbiri mora biti pozoren tudi na 
individualne razlike med učenci (prav tam). Nagode in Rupnik Hladnik (2018: 18) 
navajata nekaj primerov književnih besedil, ki so primerna za kamišibaj mlajših 
učencev: 
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- »proza: Medved išče pestunjo (ljudska), Cesarjeva nova oblačila (H. C 
Andersen), O povodnem možu (ljudska), Kdo je napravil Vidku srajčico (Fran 
Levstik), Tri botre lisičice (ljudska) … 

- poezija: Cvilimožek (Fran Levstik), Maček Muri (Kajetan Kovič), Miška vzela je 
s poličke (Anja Štefan), Marko skače (ljudska), Pedenjped (Niko Grafenauer), 
Otrok s sončnico (Srečko Kosovel), Huda mravljica (Branko Rudolf), Dolgčas 
(Barbara Gregorič Gorenc), uganke v rimah …« 

Mi smo pri izboru besedil za obravnavo književnih del za raziskovalni del upoštevali 
nekaj predlogov priročnika Kamišibaj v šoli in doma, ostale smo izbrali v dogovoru z 
učiteljicama razredov. Pri pouku smo z učenci obravnavali dve ljudski pravljici (eno 
slovensko, eno latvijsko), eno klasično pravljico z znanim tujim avtorjem ter štiri pesmi 
in dve pravljici slovenskih avtorjev. 

Področje kamišibaja pri pouku književnosti v našem prostoru še ni obsežno raziskano. 
Možnosti uporabe kamišibaja pri pouku književnosti je veliko. Kot smo že povedali, 
imamo glede na to, kdo izdela kamišibaj (učitelj ali učenci), pri pouku dve možnosti. 

Če kamišibaj izdela učitelj, ga lahko ustvarjalno in na več načinov uporabi v različnih 
fazah obravnave umetnostnega besedila. Pri uvodni motivaciji lahko naredimo 
kamišibaj za nadaljevanje zgodbe (učitelj se pretvarja, da je izgubil liste in učenci mu 
pomagajo dokončati zgodbo, »kaj bi se zgodilo če…«), nesmiselne zgodbe in povedi 
(vsak učenec nariše eno žival/predmet, učitelj vstavi liste v butaj, z vlečenjem listov 
nastanejo zanimive in nenavadne povedi in zgodbe), uganke, iskanje sopomenk, igre 
z rimami, napoved teme s kamišibajem, kamišibaj, pri katerem pojemo/igramo na 
glasbila kot nebesedna motivacija. Pri napovedi besedila lahko s kamišibajem na 
kratko predstavimo avtorja obravnavanega dela ali pa naredimo kratek kamišibaj z 
značilnostmi obravnavane vrste (na primer ljudske pravljice). V fazi analize, sinteze in 
vrednotenja je kamišibaj uporaben kot pripomoček pri postavljanju vprašanj različnih 
ravni. Ob vlečenju slik lahko učenci obnavljajo zgodbo in pri tem preverjamo njihovo 
poznavanje. Možnosti je veliko, le ustvarjalni moramo biti in si vzeti čas za izdelavo 
kamišibaja, ki bo učence motiviral za delo. 

V kolikor kamišibaj izdelujejo učenci, ga lahko pri pouku književnosti uporabimo pri 
novih nalogah, govornih nastopih in še na kakšen način. Mi smo se odločili, da bomo 
metodo preizkusili v dveh delih ure, in sicer pri »interpretativnem« branju ter pri novih 
nalogah.   
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere razlike se bodo pojavljale v sklepni fazi učne 
ure književnosti, tj. pri novih nalogah učencev pri obravnavi umetnostnih besedil s 
kamišibajem in obravnavi na klasičen način. Oblikovali in izpeljali smo učne ure in 
vnaprej določili tiste, pri katerih smo v izbrani fazi obravnave književnega besedila 
uporabili kamišibaj. Med pisanjem učnih priprav in pri primerjavi izdelkov so nam bile 
v pomoč taksonomije za določanje nalog različnih zahtevnostnih ravni in kriteriji za 
primerjavo. Zanimalo nas je tudi, kako so učenci doživljali učne ure s kamišibajem. 
Poleg tega smo zasledili, da so avtorji o obravnavi umetnostnih besedil s kamišibajem 
v šoli zapisali tudi predloge za potek nastajanja kamišibaja in izbiro besedil v prvem 
vzgojno-izobraževanjem obdobju. Ker kamišibaj v slovenskem prostoru poznamo 
komaj nekaj let in je zanimiva tehnika pripovedovanja ob slikah, s katero oblikujemo 
učno okolje, ki spodbuja ustvarjalnost, smo raziskali in preveriti možnosti uporabe le-
te. Na podlagi izsledkov smo oblikovali smernice za možnosti uporabe kamišibaja pri 
obravnavi umetnostnega besedila pri pouku književnosti. Osredotočili smo se na 
možnosti uporabe v 3. razredu osnovne šole. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na postavljeni raziskovalni problem smo oblikovali naslednje cilje: 

̶ oblikovati 18 priprav za obravnavo umetnostnih besedil tako s kamišibajem (9) 
kot na klasičen način (9) ter učne ure izvesti v razredu; 

̶ ugotoviti, katere razlike v izdelkih novih nalog se pojavljajo pri obravnavi 
umetnostnih besedil s kamišibajem in pri obravnavi na klasičen način; 

̶ ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do kamišibaja; 
̶ oblikovati smernice za uporabo kamišibaja pri obravnavi umetnostnih besedil. 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere razlike med izdelki novih nalog se pojavljajo pri klasično izpeljani uri 
književnosti v primerjavi z uro, pri kateri se uporablja kamišibaj?  

2. Pri kateri obliki obravnave umetnostnega besedila so učenci bolj motivirani? 
3. Kakšen je odnos učencev do uporabe kamišibaja v nasprotju s klasično 

obravnavo? 
4. Ali se odstotek učencev, ki si želijo, da bi pri pouku večkrat uporabili kamišibaj, 

razlikuje glede na spol, in če se, kako? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava temelji na deskriptivni in eksperimentalni metodi raziskovanja. Uporabili 
smo kvalitativni raziskovalni pristop z deskriptivno metodo ter kvantitativni raziskovalni 
pristop. 
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3.4 VZOREC 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, priložnostni. Sodelovalo je 43 učencev 3. razreda 

podeželske gorenjske osnovne šole. Vzorec je majhen in vključuje 19 deklic in 24 
dečkov. Raziskavo smo izvedli v maju in juniju 2019. Pred začetkom raziskave smo se 
z ravnateljem in dvema razredničarkama dogovoril za izvajanje učnih ur v mesecu 
maju in juniju 2019. Za sodelovanje v raziskavi smo pridobili soglasja staršev učencev.  

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN OBDELAVE 
PODATKOV 

Pred izvajanjem praktičnega dela smo preučili literaturo in se z mentoricama na šoli 

dogovorili, katera dela bomo obravnavali. Pri izbiri del smo bili pozorni na to, katera 
bomo lahko uporabili v kamišibaju in katera besedila sta imeli mentorici predvidena za 
obravnavo pri pouku književnosti v času naše raziskave. Sledilo je oblikovanje priprav 
za obravnavo umetnostnih besedil s kamišibajem in na klasičen način. Za določanje 
vprašanj na različnih ravneh razumevanja smo uporabili Bloomovo taksonomijo. Kot je 
razvidno iz učnih priprav14, smo v fazi interpretacije umetnostnega besedila, ki jo učni 
načrt (Program osnovna šola Slovenščina. Učni načrt. 2018) imenuje 'izražanje 
doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje', načrtovali in pri izvedbi učencem postavili 
vprašanja na vseh stopnjah razumevanja po uporabljeni taksonomiji (poznavanje, 
razumevanje, uporaba, analiza, vrednotenje, sinteza). Pri določanju novih nalog pa 
smo upoštevali načelo, da lahko ravni razumevanja po Bloomovih šestih stopnjah 
razdelimo na nižjo (poznavanje in razumevanje), srednjo (uporaba in analiza) ter višjo 
raven (sinteza in vrednotenje) (Potrč, 2018: 52). Za vsako obravnavo15 smo tako 
pripravili po tri naloge, ki so se navezovale na vsebino in zastavljene cilje. Navodila 
nalog smo zapisali na elektronske prosojnice tako, da so bile zapisane v treh barvah 
glede na težavnostno stopnjo (za osnovni nivo rdeča, za srednji nivo modra, za višji 
nivo zelena barva). Izbiro naloge smo prepustili učencem. Da smo jih spodbudili k 
ustvarjanju, smo načrtovali dejavnosti raznolikih oblik dela (individualno, delo v paru, 
skupinsko delo). V fazi novih nalog so večinoma delali individualno. Metodo kamišibaja 
smo v eksperimentalni skupini uporabili v dveh delih učne ure, tako pri 
»interpretativnem« branju kot v fazi novih nalog. Za obravnavo besedil, pri katerih smo 
kamišibaj uporabili pri interpretativnem branju, smo izdelali butaj in kamišibaje, za 
obravnavo umetnostnih besedil, pri katerih smo kamišibaje uporabili pri novih nalogah, 
pa smo za obravnavo treh besedil izdelali majhne okvirje za butaje in pripravili liste za 
učence, pri obravnavi enega besedila pa so učenci izdelali razredni kamišibaj v 
velikosti lesenega butaja formata A3. 

Podatke smo zbrali s fotografiranjem izdelkov učencev, z evalvacijskimi listi in z 
nestrukturiranim opazovanjem, pri čemer je beleženje potekalo po izvedenem 
praktičnem delu. Metodo analize vsebine smo uporabili pri fotografijah izdelkov 
učencev, zapisih o opažanjih in evalvacijskih listih. Rezultate smo interpretirali ter 
odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

                                            

14 Glej priloge 8. 1, 8. 2 in 8. 3. 
15 Izjema sta obravnava besedila Pekarne (Feri Lainšček), pri kateri so vsi učenci sodelovali v izdelavi razrednega 
kamišibaja, ter Petelin in njegova suknjica (Anja Štefan). Učenci so tu delali v skupinah in na izbiro sta bili nalogi le 
dveh težavnostnih stopenj. 
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Pred začetkom raziskave smo pripravili kriterije, na katere smo bili pozorni pri 
ugotavljanju razlik med izdelki učencev. Ker je bila večina nalog (po)ustvarjalnih, smo 
za analizo izdelkov uporabili nekaj sestavnih delov kriterijev za vrednotenje 
(po)ustvarjalnih besedil Blažić (1995 in 2000).16 

Pri analizi izdelkov smo za ugotavljanje razlik med njimi upoštevali sledeče kriterije: 

– vsebinska izvirnost (izvirne zamisli, nepričakovane rešitve, 
nenavadne/domiselne ideje, prvine humorja in duhovitosti); 

– besedni zaklad (smiselnost uporabe besed, raznolikost uporabe besed, 
zahtevnejše, manj pogoste besede); 

– oblika (dinamičnost, vsebinska povezanost, uporaba pripovedi in dialoga, 
(četudi ne povsem pravilna), stopnjevanje, tridelna zgradba); 

– zaključenost (razvidnost teme) (prim. Blažić, 1995 in 2000). 

Upoštevali smo tudi: 

- pravopisno pravilnost (uporaba velike začetnice, pravilen zapis besed, vejice pri 
naštevanju …); 

- dolžino besedila in vključenost ilustracij; 
- pri nalogah, ko so učenci risali in slikali, smo analizirali tudi izvirnost zamisli 

ilustracij/slik.  

Pri opazovanju smo bili pozorni predvsem na: motiviranost, sodelovanje in vzdušje v 
razredu. 

Analiza izdelkov je potekala v dveh fazah. Najprej smo si izdelke ogledali, da smo dobili 
splošen vtis17, v drugi fazi pa smo izdelke analizirali po določenih kriterijih. Pri tem smo 
upoštevali cilje in navodila nalog ter predvidene stopnje razumevanja po taksonomskih 
ravneh. Na podlagi rezultatov smo primerjali naloge učencev obeh skupin 
(eksperimentalne in kontrole) in oblikovali komentarje. Vrednotenje je subjektivno in 
najverjetneje bi z analizo drugače zasnovanih nalog prišli do drugačnih rezultatov.  

 

3.6 REZULTATI IN ANALIZA PODATKOV 

Iz vsake naloge smo izbrali nekaj najuspešnejših izdelkov (odvisno od naloge) in jih 
analizirali po postavljenih kriterijih. Izdelkom smo določili začetnice imen avtorjev, ki so 
naključne in se ne ne ujemajo z začetnicami resničnih avtorjev. 

                                            
16 Med kriterije za vrednotenje po/ustvarjalnih besedil Blažić (2000: 238–243) uvršča vsebinsko izvirnost (vsebinska 
izvirnost, duhovitost, pestrost, vsebinska domiselnost, odličnost celotnega besedila, bogato besedišče), izvirne 
zgradbene učinke (vsebinska povezanost zgradbe, stopnjevanje, odstavki, tridelna zgradba (uvod, jedro, zaključek, 
zaključenost besedila …)), slogovno izvirnost (različnost besed, slikovitost, bistroumnost, pronicljivost, izrazna 
živost, ustvarjanje novih besed, besednih zvez, povedi) in individualni kriterij (upoštevanje okoliščin, truda, 
sposobnosti učencev). 
17 Avtorica Blažić (2000) svetuje, da učitelj vrednoteno besedilo prebere dvakrat. Prvič za pridobitev splošnega 

vtisa, drugo branje pa je analitično po že vnaprej določenih kriterijih. 
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3.6.1 Slovenska ljudska pravljica: O povodnem možu 

 
Slika 8: Kamišibaj O povodnem možu 

Pri obravnavi učne enote smo v eksperimentalni skupini učencem predstavili kamišibaj 
z naslovom O povodnem možu, v kontrolni skupini pa smo pravljico interpretativno 
prebrali. Nove naloge so bile v obeh skupinah enake.  

 

3.6.1.1 Analiza izdelkov 

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani/uprizorjeni pravljici 
O povodnem možu ter pokazali poznavanje z dopolnjevanjem manjkajočih besed v 
obnovi pravljice. V obeh skupinah je to nalogo izbralo le nekaj učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
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Slika 9: U., 3. b 

Vse rešitve so pravilne. Učenec je pokazal poznavanje pravljice. Učenec je pisal z 
velikimi tiskanimi črkami, a so kljub temu nekatere besede slabše čitljive. 

KONTROLNA SKUPINA 

 

Slika 10: B., 3. a 

Večina vstavljenih besed je pravilnih in kažejo poznavanje zgodbe. Pisava je slabše 
čitljiva, opazne so napake v zapisu besed, kot so steklen (namesto stekleno), žlato, 
umru. 

 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

Pri nalogi srednje ravni so učenci razvijali zmožnost vživljanja v domišljijsko osebo (v 
dečka iz pravljice) in pisali povodnemu možu zahvalo, da jih je rešil. Po taksonomijah 
smo nalogo uvrstili v 'uporabo', saj so učenci pokazali razumevanje zgodbe in ga 
uporabili v novi okoliščini – za zapis zahvale. Nalogo je v obeh skupinah izbrala večina 
učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Povodni mož, hvala, da si me rešil, ko 
sem se utapljal. In da si mi dal zlatnike. 

Dragi povodni mož! 
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Ampak nič ni bolj vredno od družine, zato 
ti dajem vse zlatnike nazaj. 

J, 3. b razred 

Zahvaljujem se ti ker si me rešil.  

Zavedno bom tvoj prijatelj 

                    Deček ki si ga rešil 

M, 3. b razred 

Obe nalogi kažeta razumevanje navodila, saj sta se učenca vživeli v vlogo dečka, ki 

ga je povodni mož rešil, in se mu zahvalila. Izdelek učenca M vsebuje nagovor in 
podpis dečka ter oblikovno daje izgled pisne zahvale. V obeh izdelkih je uporaba besed 
smiselna, prvi izdelek vsebuje zahtevnejšo besedo (zlatniki). Obe zahvali sta 
zaključeni in vsebujeta zanimivo zamisel (vse zlatnike bi vrnil, ker ni nič bolj vredno od 
družine, obljuba večnega prijateljstva). Nekaj je pravopisnih napak, kot so nepravilen 
zapis besed (zavedno) in manjkajoča ločila. Dolžina besedil je kratka, sploh glede na 
čas, ki so ga imeli učenci na voljo (19 in 30 besed).  

KONTROLNA SKUPINA 

Zahvalila bi se mu ker me je rešil. In tudi 
ker mi je dal dragulje. Zahvalila bi se mu 
ker me je vrnil moji družini. Zelo te bom 
pogrešala.  

K., 3. a razred 

Hvala, zaradi tebe sem spoznav, da moji 
draguljI niso najdragocenejši na svetu 
ampak je družina najpomembnejša na 
svetu.  

B, 3. a razred 

Učenec B se je vživel v vlogo dečka, ki ga je povodni mož rešil. V izdelku učenke K so 

zapisani trije razlogi za hvaležnost in zapis, da bo povodnega moža zelo pogrešala. 
Besede se ponavljajo, zapis je napisan v obliki naštevanja v več povedih. Uporaba 
besedišča je povprečna. Izdelek učenca B vsebuje dva smiselno uporabljena in 
pravilno stopnjevana pridevnika, ki opisujeta družino (najdragocenejši, 
najpomembnejša). Obe zahvali sta zaključeni in vsebujeta zanimivo zamisel (družina 
je najpomembnejša na svetu, zelo te bom pogrešala). Nekaj je pravopisnih napak, kot 
so nepravilen zapis besed (spoznav). Odgovora sta smiselna, vendar zelo kratka (30 
in 18 besed).  

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

Pri nalogi višje ravni so učenci poglabljali doživetje o prebrani/uprizorjeni pravljici, 
razvijali zmožnost vživljanja v domišljijsko osebo in tvorili besedilo, tematsko povezano 
s pravljico O povodnem možu. Navodilo naloge se je glasilo: »Ko sem se sprehajal ob 
morju, mi je spodrsnilo in sem padel. V vodi sem zagledal ... Napiši, kaj se je zgodilo.« 
Naloga po taksonomski ravni spada v 'sintezo', saj so morali učenci s pisanjem lastne 
zgodbe pokazati ustvarjalnost. V eksperimentalni skupini je nalogo izbralo nekaj 
učencev, v kontrolni skupini pa sta nalogo izbrala le dva učenca. 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Ko sem se sprehajala ob morju, mi je spodrsnilo in sem padla. V vodi sem zagledala: 
ribe, alge, delfine, želve, školjke in prekrasno palačo. Palača je res bila tam, toda kje 
je druga polovica palače? Stopila sem bližje in slišala da nekdo joče. Čez okno je 
pogledala prelepa morska deklica in rekla da ji je zgorela šola in oče je umrel mama 
pa zbolela. Vse sem rešila in odhitela domov. J, 3. b 
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Ko sem se sprehajal ob morju mi je spodrsnilo in sem padel v vodo. Vodi sem 

zagledal … ribe in kamenje. Plaval sem naprej in videl školjko. V školjki je bil rak 
zato sem školjko pustil na miru. Potem je prišel velik val in me je odnesel na obalo. 
Ž, 3. b 

Izdelka sta po naših ocenah ustvarjalna, saj vsebujeta več izvirnih idej. Najdemo nekaj 

zahtevnejših besed, besednih zvez in slikovitih pridevnikov (prekrasna palača, velik 
val, prelepa morska deklica). Prva naloga z vprašanjem ustvarja občutek napetosti in 
dinamičnosti, v drugi nalogi ta učinek naredi tropičje. Čeprav nalogi ne vsebujeta prav 
veliko besed (69 in 49 besed, kar pa je v primerjavi z ostalimi veliko), dajeta občutek 
sklenjenosti in se smiselno zaključita. Slogovnih in pravopisnih napak ni veliko in niso 
moteče.  

KONTROLNA SKUPINA 

In zagledal povodnega jelena. M, 3. a Mi je spodrsnile in sem padel v vodo.  

Sem padel v vodo in se utopil. K, 3. a 

V kontrolni skupini sta nalogo višje ravni izbrala le dva učenca in obe nalogi sta po 

obsegu zelo skromni (4 in 15 besed). Izdelek učenca M vsebuje izvirno idejo o 
povodnem jelenu, a je ne razvije, izdelek učenca K pa v dveh povedih zaključi s tem, 
da je padel v vodo in se utopil. 

 

UGOTOVITVE 

Med izdelki osnovne ravni je zelo malo razlik. Pri nalogah vstavljanja manjkajočih delov 
v besedilo (O povodnem možu) je pri vseh učencih večina rešitev pokazala poznavanje 
pravljice, nekaj napačnih rešitev pa je tako v skupini s kamišibajem kot v skupini s 
klasično metodo obravnave književnih besedil. Za ta primer ne moremo reči, da je 
kamišibaj vplival na doseganje taksonomske ravni poznavanja. Prav tako ni veliko 
razlik med izdelki nalog srednje ravni. Tako v eksperimentalni kot v kontrolni skupini 
so zahvale večinoma smiselne, večina učencev je upoštevala navodilo in se vživela v 
dečka. Zahvale vsebujejo tudi nekaj izvirnih idej (ker ni nič bolj vredno od družine, vrne 
zlatnike povodnemu možu). Zelo velika razlika pa je med izdelki nalog višje ravni, ki 
po taksonomski ravni spadajo v sintezo in predvidevajo ustvarjalnost. Izdelki te naloge 
so v eksperimentalni vsebinsko in slogovno izvirnejši ter oblikovno bolj povezani. V 
kontrolni skupini sta nalogo višje ravni izbrala le dva učenca in odgovora sicer 
vsebujeta zamisel, vendar je ne razvijeta.  

 

3.6.1.2 Zapisi opažanj  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Pri uvodni motivaciji so učenci podali nekaj zanimivih zamisli, kako si predstavljajo 
povodnega moža (Povodni mož ima plavuti in škrge, živi v kraljestvu, kjer je vse iz 
zlata, tudi postelje in pribor.). Ko smo postavili butaj na mizo, so spraševali, kaj je to. 
Le ena učenka je poznala tehniko. Nad kamišibajem so učenci pokazali navdušenje 
že po prvem branju in prosili, ali lahko pravljico predstavimo še enkrat. Pri odgovarjanju 
na vprašanja po branju je sodelovala velika večina. Nekaj učencev, ki niso dvigali rok, 
smo spodbudili k premisleku in sodelovanju. Ko smo jim pokazali navodila za izbiro 
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nove naloge, smo opazili veselje, da si lahko nalogo izberejo sami. Nekaj učencev je 
potrebovalo dodatno razlago, sicer pa so delali samostojno. Pri delu so bili motivirani, 
in ko je ura končala, so vprašali, kdaj bomo spet prišli, da prinesemo nov kamišibaj. 

KONTROLNA SKUPINA  

Učenci so pri uvodni motivaciji nizali domiselne ideje, nekaj jih je bilo tudi humornih 
(Povodni mož je gospod, ki kraljuje ribam in morskim klobasam). Motivacija je celo 
tako razživela učence, da smo jih morali malo bolj ostro opozoriti, da bomo nadaljevali 
z delom. Pri interpretativnem branju so pozorno poslušali in razumevanje besedila 
pokazali pri odgovorih na vprašanja. Pri tem smo poskušal vključiti čim več učencev, 
tri učenke so izstopale v sodelovanju. Tudi v tem razredu smo opazili presenečenje 
nekaterih, da je na voljo več nalog in da si jih lahko izberejo sami. Pri delu so bili 
samostojni, kljub temu pa je veliko učencev oddalo nepopolno nalogo. 

 

3.6.2 Anja Štefan: Volk obuje nove čevlje 

 

3.6.2.1 Analiza izdelkov 

Pri obravnavi učne enote smo v eksperimentalni skupini učencem predstavili kamišibaj 
z naslovom Volk obuje nove čevlje, v kontrolni skupini pa smo pesem interpretativno 
prebrali. Nove naloge so bile v obeh skupinah enake.  

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici s tem, da so 
pokazali razumevanje o prebrani/uprizorjeni pesmi Volk obuje nove čevlje. Volku so 
morali napisati, kaj naj naredi, če bi vseeno rad izgledal kot gospod. Pri tem so si lahko 
pomagali z vprašanji: »Kako so gospodje oblečeni? Kako se gospodje obnašajo? Kaj 

Slika 11: Kamišibaj Volk obuje nove čevlje 
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pravi gospodje delajo?« V eksperimentalni skupini je nalogo osnovne ravni izbralo 
nekaj učencev, v kontrolni skupini pa le eden.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Gospodje so oblečeni lepo in elegantno.  
Gospodje se obnašajo vljudno. 
Pravi gospodje prosijo dame za ples 
M, 3. b razred 

Naloga v treh povedih (16 besed) vsebuje odgovore na vsa tri vprašanja, s katerimi so 
si učenci lahko pomagali pri reševanju. Slogovno bi bilo besedilo boljše, če bi bile prvi 
dve povedi združene v eno, saj gre za naštevanje. Sicer pa je odgovor na vprašanje, 
kakšni so pravi gospodje, smiseln in vsebuje tri manj pogoste besede (elegantno, 
vljudno, dame). Pohvalimo lahko lično, čitljivo pisavo. Za nalogo osnovne ravni 
vrednotimo izdelek kot uspešen. 

KONTROLNA SKUPINA 

Gospodje so oblečeni v primerna oblačila kot  
so srajce, suknjič, kravata, kavbojke, klobuk. 
Gospodje so vljudni, prijazni, elegantni.  
Pravi gospodje dame povabijo na ples. J, 3. a 

Tudi naloga kontrolne skupine v treh povedih (24 besed) vsebuje odgovore na vsa tri 

vprašanja, s katerimi so si učenci lahko pomagali. Pravopisno (velike začetnice na 
začetku povedi, ločila, zapis besed) je naloga za to starostno obdobje uspešno 
narejena. Učenec našteje kar nekaj lastnosti pravega gospoda in na koncu doda 
razlago, da pravi gospodje dame povabijo na ples, kar bi lahko šteli za izvirno idejo, če 
ne bi tega omenili pri obravnavi književnega besedila in je zato prisotno v več izdelkih.  

 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

Cilja naloge srednje ravni sta bila poglabljanje doživetja o prebrani pesmi in tvorjenje 
besedila, ki je tematsko povezano z obravnavano pesmijo. Naloga je zelo podobna 
prvi, le da so morali učenci pri tej nalogi razmisliti in napisati, kako se bodo sami uredili, 
ko bodo veliki gospodje in gospe. Nalogo je izbrala velika večina učencev obeh skupin.  

Eksperimentalna skupina 

(Napiši kako s) Če bi se oblekla kot hospodična bi oblekla dolgo rdečo obleko s biseri 
pikami (ter) klobuk s peresi ter naredila pričesko. Prav tako bi se lepo vedla in si 
nadela ogrlico s biseri. <skica nasmejane gospodične s klobučkom, pikčasto roza 
obleko, ogrlico z biseri, škornji s petami> A, 3. b 

 

Ko bom velik bom lepo oblečen 
Nosil bom kravato, srajco, kavbojke (---) čevlje in gate in sončna očala. B, 3. b 

Naloga učenke A je slikovit opis, kako bi se oblekla kot gospodična, z daljšimi 
besedami, zanimivimi besednimi zvezami, pridevniki (dolgo rdečo obleko, klobuk s 
peresi, pričesko, lepo vedla, nadela ogrlico z biseri). Dodana je tudi ilustracija 
gospodične. Besedilo je srednje dolgo (31 besed) in smiselno. Ne vsebuje veliko 
slogovnih in pravopisnih nepravilnosti. V nalogi učenca B pa je v le dveh povedih (17 
besed) je zapisano, kako se bo uredil, ko bo velik gospod. Pri naštevanju je ustrezno 
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uporabljena vejica (izjema dvakrat uporabljen veznik in v drugi povedi), ustrezni sta 
tudikončni ločili in veliki začetnici. Besedišče je povprečno, izstopa slogovno 
zaznamovana beseda (gate), ki je na prvi vtis duhovita. Navsezadnje morajo imeti tudi 
gospodje oblečeno spodnje perilo.  

KONTROLNA SKUPINA 

Jaz kot velika gospa bi se oblekla: čevlje z petkami, lepo obleko, umemo sokno 
(nečitljivo, predvidevamo, da piše rumeno suknjo), lepo frizuro in prekrasen nakit. 
<ilustracija nasmejane gospodične v roza obleki, z roza uhani v obliki srčkov in z 
roza ogrlico> J., 3. a 

 

Iimela bom dolgo rozno obleko z roznim dežnikom in z novimi čevlji – roznimi. K., 3. 

a 

Vzorčni nalogi kontrolne skupine sta med uspešnejšimi izdelki učencev in kažeta 

razumevanje navodila, vendar imata nekaj več slogovnih in pravopisnih napak kot 
nalogi eksperimentalne skupine (napačen zapis besede iimela, slogovno 
zaznamovana beseda rozna, napačna različica predloga z petkami). Nekaj besed v 
nalogi učenke J je težje berljivih. Ne ravno dolg (19 besed) izdelek vsebuje še risbo, ki 
se smiselno navezuje na besedilo. Naloga učenke K vsebuje malo besed (13 besed) 
in je sestavljena iz le ene povedi. 

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

V nalogi višje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici in tvorili novo 
pesem, ki je tematsko povezana z obravnavano. Navodilo naloge se je glasilo: »Napiši 
novo, podobno pesem, le da govori o drugi živali.« V eksperimentalni skupini sta 
nalogo izbrala dva učenca, v kontrolni skupini pa nobeden. 

Eksperimentalna skupina 

Jež dobil je novo suknjo 
in naredil novo luknjo. 
Zdaj ves žalosten je v hiši 
Mora se iti k svoji teti Miši. 
 
Suknjo mu sešiti mora 
In jež spet bo vsel 
Bo pod oknom svoji dragi pel. 
 
E, 3. b 

Sova je dobila nove  
Naočnike. Z njimi je 
Odšla na veliko 
Gostijo. Počilo je steklo. 
Sova je odhitela domov. 
Na poti je odvrgla 
Naočnike. To ni zame! 
Jaz sem sova ne  
pa gospodična. <risba sove> 
H, 3. b 

 

Obe nalogi kažeta razumevanje navodila. Naloga učenca E je slogovno, vsebinsko in 
oblikovno izvirna. Uporaba besed je smiselna in pesem deluje kot celota. Razvidna je 
tema. Z obliko in rimo v pesmi izdelek kaže poznavanje značilne oblike pesmi, rime in 
vsebinsko ustvarjalnost. Pesem ima en napačen zapis besede (se). Naloga učenke H 
je vsebinsko izvirna, duhovita. Tema je jasna – sova je ugotovila, da očala niso zanjo, 
ker ni gospodična. Uporaba besed je smiselna, vsebuje manj pogosto besedo 
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naočnike. Besedilo je oblikovano kot pesem, vendar razen oblike ne deluje kot 'tipična' 
pesem.  

 

UGOTOVITVE 

Med nalogami osnovne ravni eksperimentalne in kontrolne skupine ni večjih razlik. 
Odgovori učencev so smiselni in ne izstopajo na nobenem področju (slogovne in 
pravopisne prvine, prvine ustvarjalnosti). Naloge, čeprav z majhnim številom besed, 
pokažejo doseganje ciljev in razumevanje pravljice. Analiza izdelkov naloge srednje 
ravni je pokazala, da je bila eksperimentalna skupina nekoliko ustvarjalnejša 
(različnost besed), vendar razlike niso velike. Zanimivo je, da v kontrolni skupini nihče 
ni izbral naloge, pri kateri bi morali napisati novo, podobno pesem. V eksperimentalni 
skupini sta jo izbrala dva učenca, eden od izdelkov je bil zelo uspešen in je izkazal 
veliko mero ustvarjalnosti. Glede na izbiro sklepamo, da učenci še niso vešči pisanja 
pesmi in zato naloge niso izbrali.  

 

3.6.2.2 Zapisi opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Opazili smo, da je bila igra dveh besed učencem zanimiva. Delo se je zavleklo, ko smo 
besede pisali na tablo, zato je dejavnost trajala več časa, kot smo načrtovali. Nestrpno 
so pričakovali, kakšna zgodba jih čaka v kamišibaju. Med recitiranjem pesmi so se 
nasmejali, in ko smo končali, je nekaj učencev izrazilo nejevoljo, da je tako kratka. 
Nekaj učencev je pesem že poznalo, zato smo uro prilagodili in pri ponovnem branju 
je kamišibaj predstavila ena od učenk. Nastop je izvedla zelo uspešno, sledil je aplavz 
vseh. Pri dejavnosti, pri kateri so učenci stopali po razredu kot volkovi, obuti v 
neudobne čevlje, so se sprostili in ozračje v razredu je postalo zelo prijetno. Za nove 
naloge je bilo na voljo zelo malo časa (10 minut). 

KONTROLNA SKUPINA 

Na podlagi opažanj dela v eksperimentalni skupini smo uvodno dejavnost prilagodili in 
dali učencem samolepilne listke, da so jih, ko so zapisali besede, zalepili na tablo. 
Opazili smo, da je učencem všeč, ko lahko svojo idejo predstavijo ostalim. Med 
besedami je bilo nekaj neprimernih in učence smo opozorili, naj v prihodnje razmislijo 
o ustreznosti. Besede smo ostranili. Uvodni del ure je sicer dosegel svoj namen in 
učenci so pozorno poslušali interpretativno prebrano pesem, ki jo je večina učencev 
že poznala, zato smo jo še skupaj recitirali. Dejavnost je ustvarila prijetno vzdušje. Pri 
oponašanju hoje volkov v neudobnih čevljih je nekaj učencev začelo tekati po razredu, 
zato smo jih morali opozoriti in predčasno zaključiti z dejavnostjo. Ko so učenci pisali 
(po)ustvarjalna besedila, smo pri več učencih opazili slabšo motiviranosti in kršenje 
razrednih pravil (oziranje, pogovarjanje). Uro smo zaključili z branjem izdelkov. 
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3.6.3 Latvijska ljudska pravljica: Medved in miška 

 

Slika 12: Kamišibaj Medved in miška 

Pri obravnavi učne enote smo v eksperimentalni skupini učencem predstavili kamišibaj 
z naslovom Medved in miška, v kontrolni skupini pa smo pravljico interpretativno 
prebrali. Nove naloge učencev so bile v obeh skupinah enake.  

 

3.6.3.1 Analiza izdelkov 

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici, pokazali so 
razumevanje teme, razvijali zmožnost vživljanja v domišljijsko osebo in tvorili besedilo, 
tematsko povezano s pravljico. Naloga je preverjala raven razumevanja. Navodilo 
naloge se je glasilo: »Predstavljaj si, da si medved. Miški napiši pravila za bivanje v 
brlogu. Pomagaj si s točkama: Kaj miška lahko počne v brlogu? Česa miška v brlogu 
ne sme početi?« V obeh skupinah si je to nalogo izbralo najmanj učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
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V brlogu lahko spiš in ješ! V brlogu nesmeš skakati po moji postelji in ne jej moje 
zaloge! Lahko delaš določene stvari kot so: pospravljanje, kuhanje, igranje in 
plesanje! M, 3. b 
 
1. Miška se lahko v brlogu (igra tiho) tiho igra. 
2. Miška v brlogu (nesme) ne sme kričati, razbijati in zbujati medveda, ko spi. 
3. Miška lahko (opravi) pospravi (hi) brlog, pospravi posteljo in pobriše prah. K, 3. b 

Obe nalogi kažeta razumevanje navodila in doseganje stopnje razumevanja po 
taksonomski lestvici. Tema besedila je razvidna v obeh izdelkih – vsebujeta zapis 
pravil, ki pojasnjujejo, kaj miška sme in česa ne sme početi v brlogu (naloga učenca M 
ima sedem, naloga učenke K osem pravil). Naloga učenca M je srednje dolga (29 
besed) in s tremi vzkličnimi povedmi daje občutek dinamičnosti, čeprav klicaj morda ni 
povsem ustrezno uporabljen. Izdelek učenke K je sestavljen iz treh povedi (27 besed) 
v obliki točk. Razvidno je, da je učenka sproti popravljala slogovne in pravopisne 
napake – nepravilen zapis besede (nesme popravi v ne sme, opravi popravi v 
pospravi), zaporedje besed (miška se lahko v brlogu igra tiho popravi v miška se lahko 
v brlogu tiho igra). Besedišče je povprečno, a smiselno, izstopa beseda zaloga, ki 
označuje medvedovo hrano. 

KONTROLNA SKUPINA 

Miška ne sme nagajati medvedu. 

Miška ne sme uničevati pohištva. 

Miška ne sme medvedu lesti v telo. 
Miška ne sme biti glasna. 

Miška ne sme zbujati medveda. J, 3. a 
 
Miška lahko v brlogu teče, lahko je zunaj.  

Miška ne sme razmetavati po postelji, ne sme  
hoditi zunaj po blatu in potem hoditi po brlogu. 

Miška lahko pospravlja po brlogu, lahko mu išče  
lepe jagode. <skica rjave miške> A, 3. a 

Tema besedila je v obeh nalogah jasna – vsebujeta zapis pravil za miško. Izdelek 

učenca J je le zapis, česa miška ne sme početi, medtem ko je v izdelku učenke A 
zapisano, kaj miška sme in česa ne sme početi v brlogu (obe nalogi po pet pravil, od 
tega je eno pravilo učenke A nesmiselno – v brlogu je lahko zunaj). V nalogi učenca J 
se v vsakem stavku ponovita izraza miška in ne sme, v nalogi učenke A se ponavljata 
besedi miška in lahko. Zapis naloge učenca J vsebuje nadpomenko pohištvo in 
besedno zvezo lesti v telo, ki je po našem mnenju zahtevnejša. Besedilo naloge 
učenke A je z daljšimi povedmi bolj dinamično in vsebuje zanimivo (prijazno) zamisel, 
da lahko miška medvedu išče lepe jagode. Ob besedilu je tudi ilustracija miške. 

 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

Pri nalogi srednje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani/uprizorjeni pravljici in 
napisali, kako lahko pomagajo večjim od sebe – odraslim. V eksperimentalni skupini 
je bilo število učencev, ki so si izbrali nalogo srednje ravni, enako številu učencev, ki 
so izbrali nalogo višje ravni. V kontrolni skupini je večina učencev izbrala nalogo 
srednje ravni.  
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EKSPERIMENTALNA SKUPINA  

Tako da jim pomagam zlagati perilo, 
sesati, pospravljati, pomivati posodo, 
obešati perilo, prati okna. K., 3. b 

pospravim krožnike, pomijem posodo (k) 
pomagam kuhati, pomagam pospraviti, 
odnesem smeti <skica medveda in 
miške> J, 3. b 

Obe nalogi kažeta razumevanje navodila in vsebujeta več idej, kako lahko pomagamo 
odraslim. Besedišče je v obeh primerih povprečno, ne vsebuje izstopajočih besed ali 
besednih zvez. Besedili sta zelo kratki (izdelek učenca K je sestavljen iz ene povedi, 
ki vsebuje štirinajst besed, izdelek učenca J pa je sestavljen iz zgolj desetih besed). 
Učenec J je le naštel nekaj možnosti pomoči; ni zapisal ne velike začetnice ne 
končnega ločila, s čimer bi tvoril poved.  

KONTROLNA SKUPINA  

Lahko jim pomaham pospraviti perilo, posesati pohištvo, pospraviti sobo in kuhati. 

Pomagam jim tudi paziti na bratca in ko me potrebujejo jim pomagam. <velika skica 
miške> M., 3, a 

 

Pomagam im lahko prečkati cesto kadar nemorejo, pomagaš im lahko s tem da jim 

pomahaš pri opravilih (in) če so večji v šoli mu lahko rako (da) pomagaš tako da 
prineseš zvezek če ga je pozabil. B, 3. a 

Obe nalogi kažeta razumevanje navodila. Ideje, kako lahko pomagamo odraslim, so 
raznolike. Besedišče v obeh primerih naloge je povprečno, ne vsebuje izstopajočih 
besed ali besednih zvez. Besedili vsebujeta veliko slogovnih in pravopisnih napak 
(predvsem besedilo učenca B), kot je večkraten napačen zapis besede im namesto 
jim, rako namesto lahko, pomahaš namesto pomagaš (pomaham tudi v besedilu 
učenca M), slogovni napaki če so večji v šoli, tako da prineseš zvezek če ga je pozabil. 

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

Pri nalogi višje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani/uprizorjeni pravljici in 
napisali, kaj se zgodi, ko nekega dne v medvedov brlog zaide polž. Kot smo že omenili, 
je to nalogo v eksperimentalni skupini izbralo enako število učencev kot nalogo srednje 
ravni, medtem ko je v kontrolni skupini nalogo izbralo le nekaj učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Neke zimske noči je polž lezel po gozdu in prišel v medvedov brlog. Medvedu je 

zašel pod spalno srajco in ga požgečkal. Medved se je zbudil in iz pod sra spalne 
srajce je prilezel majhen sluzast polž. Medved mu je zagrozil da ga bo spekel na 
žaru. Polž se mu je usmilila in rekla da mu lahko tudi on gdaj pomaga je medvedu. 
Mem Medved je nekega dne s ponesreči zaklenil v shrambo in rjovel na ves glas. 
Polž se je prebudil in hitro prišel in rešil medveda. Od takrat naprej sta najboljša 
prijatelja. A, 3. b 
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Medved bi ponorel. Polža bi hotel s kladivom streti. Polž bi rekel, da ga ne stre, ker 

bi ga lahko on enkrat rešil in medved ga bi spostil. Ko se je medved zataknil v 
rastlinje, ga je polž rešil. <skica nasmejanega robota, polža in dveh mišk> M, 3. b 

Izdelek učenke A je zelo ustvarjalen. Vsebuje elemente slogovne in vsebinske 
izvirnosti in duhovito podrobnost, ko polž požgečka medveda. Izdelek vsebuje nekaj 
slogovnih (polž se mu je usmilila) in pravopisnih napak (napačen zapis besede kdaj, iz 
pod), a izraža bogato besedišče (zahtevnejše besede izpod, požgečkal, sluzast polž, 
zimske noči, rjovel, medvedov brlog). Zgodba je dinamična, po zgledu obravnavanega 
dela vsebuje dva zapleta in dva razpleta, pravljični uvod (neke zimske noči) in 
zaključek (od takrat naprej). Naloga učenca M je tudi ustvarjalna, a vsebuje elemente 
nasilja (medved bi ponorel, polža bi hotel s kladivom streti). V nadaljevanju ni nasilja 
in učenec predstavi zamisel, da polž reši medveda iz rastlinja. Naloga vsebuje nekaj 
slogovnih (polž bi rekel, da ga ne stre, medved ga bi spustil) in pravopisnih napak 
(napačen zapis besed spostil namesto spustil). Iz besedila je razvidna tema sporočila, 
manjkata pa uvodni in zaključni del.  

KONTROLNA SKUPINA 

Polž bi zašel v medvedova usta saj je v ustih veliko sline. Ko bi se medved zbudil bi 

ga takoj sprejel ker polžja (skoraj nečitljivo) slina zdravi rane. Naslednje jutro polža 
ni bilo več. N., 3. a 

 

Polž je zlezel v usta. Medved se je zbudil je dal ven iz ust polž je hitro pihal in je šel 

v lukno nedved je šel za njim in je podrl lukno in jo je zgradil jo in jo je pojedel. K., 3. 
a 

Besedilo učenke N vsebuje domiselne zamisli (polž je šel v usta, ker je tam veliko sline, 
medveda ni motilo, da je polž v ustih, saj slina zdravi rane). Besedilo je sestavljeno iz 
treh povedi (32 besed), tema je razvidna. Uporaba besed je smiselna, izstopa besedna 
zveza polžja slina. Besedilo nima večjih pravopisnih in slogovnih napak. Iz izdelka 
učenca K pa sporočilo težje razberemo, saj vsebuje kar nekaj slogovnih in pravopisnih 
napak, kot je na primer napačen zapis besed (lukno, nedved), nagovor polža v ženski 
obliki, mnogovezje. 

UGOTOVITVE  

Med nalogami osnovne ravni eksperimentalne in kontrolne skupine ni večjih razlik. Vse 
analizirane naloge imajo smiselno vsebino in upoštevajo navodilo (izjema je ena 
naloga kontrolne skupine, ki vključuje zapis le tistega, česar miška ne sme početi) ter 
tako izkazujejo stopnjo razumevanja. Tudi med nalogami srednje ravni po kriterijih, s 
katerimi smo preverjali izdelke, ni večjih razlik. Glede na rezultate analize izdelkov 
srednje ravni ugotavljamo, da naloge nismo dobro zastavili. Bolj smiselno bi bilo, če bi 
učenci v parih narisali izbran prizor iz zgodbe. Pri nalogi višje ravni je nekaj izdelkov 
vključevalo žalostne izide za polža (primer naloge eksperimentalne skupine Medved 
bi pohodil polža. Medved bi bil žalosten ker je ubil polža.), in kot je razvidno iz primera, 
so nekateri izdelki vključevali nasilje (v obeh skupinah štirje izdelki), k čemer je učence 
najverjetneje spodbudila tudi vsebina pravljice Medved in miška (ko miška medvedu 
zleze v uho, ji medved zagrozi, da jo bo strl kot malino, jagodo). Med nalogami 
eksperimentalne in kontrolne skupine opažamo razlike predvsem v ustvarjalnosti, in 
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sicer izdelki eksperimentalne vsebujejo več zanimivih zamisli, zgodbe so bolj 
dinamične, zanimive, smiselne. 

 

3.6.3.2 Zapisi opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Ko smo prišli v razred, so učenci že spraševali po kamišibaju (Kaj bomo gledali danes? 
Bomo sami delali kamišibaj? Bo dolg?). Po motivaciji in napovedi besedila smo 
predstavili kamišibaj in učenci so spet v tišini zbrano poslušali in opazovali. Pri sliki 
detajla, ko miška pregrizne vrv, se je nekaj učencev zdrznilo, in ko smo končali, se je 
več učencev nasmehnilo. Pri izražanju doživetij je ena učenka rekla, da ji je ta 
kamišibaj najbolj všeč. Pri ponovni uprizoritvi so učenci sodelovali tako, da so nam 
pomagali pripovedovati ob slikah. Nekaj jih je izrazilo željo, da bi se tudi sami preizkusili 
v pripovedovanju. V dogovoru z učiteljico smo za nekaj dni pustili butaj s kamišibajem 
v razredu. Učenci so pri uri motiviranost pokazali s sodelovanjem in samostojnim 
delom.  

KONTROLNA SKUPINA 

Po interpretativno prebrani pravljici je pri izražanju doživetij eden od učencev rekel, da 
je pravljica spet prekratka. Učiteljica nam je povedala, da veliko časa namenijo 
poslušanju književnih besedil; učenci imajo posebej radi metodo dolgega branja. 
Opazili smo, da med branjem res vsi učenci v tišini spremljajo in razumevanje pokažejo 
tudi s sodelovanjem v pogovoru o besedilu. Pri (po)ustvarjalnih dejavnostih so učenci 
delali samostojno in se niso motili med sabo. Za zadnji del ure, v katerem bi prebrali 
za vsako raven po eno delo, je zmanjkalo časa.  

 

3.6.4 Hans C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila 

 

Slika 13: Kamišibaj Cesarjeva nova oblačila 
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Pri obravnavi učne enote smo v eksperimentalni skupini učencem predstavili kamišibaj 
z naslovom Hans C. Andersen, Cesarjeva nova oblačila, v kontrolni skupini pa smo 
pravljico interpretativno prebrali. Nove naloge učencev so bile v obeh skupinah enake.  

 

3.6.4.1 Analiza izdelkov 

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici in 
poznavanje pravljice pokazali z urejevanjem sličic z deli zgodbe v pravilen vrstni red. 
Sličice so morali zalepiti v zvezek in jih pobarvati. Nalogo osnovne ravni je izbralo nekaj 
učencev eksperimentalne skupine in nekaj učencev kontrolne skupine.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA IN KONTROLNA SKUPINA 

Vsi učenci eksperimentalne skupine so nalogo rešili brez napak. Nekaj učencev 
kontrolne skupine je napačno uredilo eno ali dve sličici.  

 

  

NALOGA SREDNJE RAVNI 

Pri nalogi srednje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani/uprizorjeni pravljici in 
napisali, kako je potekal cesarjev dan. Naloga naj bi po taksonomski ravni preverjala 
uporabo. V kontrolni skupini je to nalogo izbralo manj učencev od učencev, ki so izbrali 
nalogo višje ravni, v eksperimentalni skupini pa je nalogo izbrala večina učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA  

Cesarjev dan je potekal srečno in ne prav dobro. Cesar se je zbudil in sel na pot. Na 
poti je srečal 2 sleparja. Sleparja sta rekla da obleko vidi samo tisti ki dobro opravlja 
službo. Sleparja sta se delala da delata obleko. Cesar je rekel saj sploh ne vidim 
obleke. Samo nikomur ni povedal da je nevid. Ven je šel nag. Punčka je rekla zakaj 
je cesar nag. Cesar se je odpravil domov. Cesarjev dan ni bil prav dober/prijeten. M, 
3. b 

 

Slika 14: B., 3. b. Slika 15: M., 3. a. 
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Cesar se je zbudil in je šel v omaro. Zelo veliko časa preživi v svoji omari. Ker je nor 

na obleke. Prišla sta nekega jutra 2 sleparja. Cesarju sta rekla da zelo dobro tkata. 
Cesar je poslal. Z, 3. b 

 

Cesar se je zbudil in je šel z svojemu konju po poti. Srečal je dva nepridi prava rekla 

sta da znata tkati. Cesar je rekel: potem če znata tkati pojdita z mano v kraljestvo. 
Dala sta mu dragulje in denar. Tkala sta noči in dneve. Cesar je ministra poslal k 
nepridipravoma. Minister je rekel: kako vama gre 

Odlično poglej kako lepi vzorci in lepe barve. Če bom rekel ni je me bojo imeli za 
bedaka. Rekel je: res kako je lepa. N., 3. b 

Vsi učenci so pisali obnovo pravljice in ne opisa enega od običajnih cesarjevih dni, 

zato v zapisih ni izvirnih zamisli. Besedni zaklad je povprečen, v besedilih je nekaj 
nenavadnih besed, večina pa jih je iz prebrane/uprizorjene pravljice (nepridiprava, 
dragulje, vzorci, sleparja, tketa). V vseh treh izdelkih je, kljub nepravilni uporabi, 
vključen premi govor, ki prispeva k dinamičnosti. Zgodbe so srednje dolge (80, 37 in 
71 besed). Zgodba učenke M je zaključena in vsebuje smiseln uvod in zaključek. 
Zgodbi učenke N in učenke Z se zaključita, ko je cesar videl, da ni obleke, in ni želel 
povedati ostalim, saj bi mislili, da je neumen. Poleg pravopisnih najdemo tudi nekaj 
slogovnih napak, kot so nedokončane besede (nevid), napačen zapis besed (nepridi 
prava, sel namesto šel), neustrezne besedne zveze (nor na obleke, bedaka). 

KONTROLNA SKUPINA  

Cesar se je zbudil. Skoraj en dan se je oblačil ali naj obleče to ali tisto v kaj naj se 
obleče. Vsako uro je oblekel drugo obleko. Nekega dne je srečal dva sleparja 
povedala sta mu, da imata blago, ki ga vidijo le pametni ljudje. Cesar ju je poabil k 
sebi v grad. Tam je hotel videt to blago ni ga videl torej je neumen. Sleparja sta se 
delala da tkata. B., 3, a 

 

Živel je cesar, ki se je rad preoblačil. Večino časa je preživel v svoji oblačilnici. 
Nekega dne sta prišla dva tatova. Cesarju sta rekla, da mu lahko stkata obleko, ki jo 
vidijo samo tisti, ki so zelo pametni. Tkala sta in rezala. Ko sta končala je cesar poslal 
svojega uradnika naj pogleda obleko. Ampak uradnik ni nič videl. Mislil je da je 
neumen in ni si upal povedati, da nič ne vidi in je hvalil kako je lepa. Cesar je posal 
še enega in zgodilo se mu je isto. Cesar se je odločil, da še sam pogleda. Tudi on ni 
nič videl in tudi on je začel hvaliti. Kralj se je slekel in tata sta se pretvarjala, da ga 
oblačita. Cesar je ponosno stopal v novi obleki. Nekdo je rekel: »saj je nag«. Vsi so 
rekli nag je in cesar je šel nazaj v kraljestvo. P, 3. a 

 

Cesar je cele dneve preživljal v oblačilnici. Zelo rad je pomerjal oblačila in se potem 
še razkazoval. Nekoča pa je naletel na prevaranta. Prevarala sta ga. Rekla sta mu, 
da to blago vidi samo tisti, ki je zares pameten. In ko je oblekel te oblačila. Potem se 
je začel razkazovati. Vsi so ga videli in niso se hoteli posmehovati in govoriti, da je 
nag ker bi bili potem oni neumni. M, 3. a 
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Tudi v kontrolni skupini so vsi učenci pisali obnovo pravljice in ne opisa enega od 

običajnih cesarjevih dni, zato tudi v teh v zapisih ni izvirnih zamisli. Besedni zaklad je 
povprečen, prav tako je nekaj nenavadnih besed, in spet jih je večina iz 
prebrane/uprizorjene pravljice (uradnik, ponosno, pretvarjal, tkala). Iz vseh treh zgodb 
je razvidno sporočilo, vtis zaključene celote daje predvsem besedilo učenke P, v 
katerem piše, da je cesar potem, ko so vsi ugotovili, da je nag, šel nazaj v kraljestvo. 
Besedilo učenca B se konča, ko cesar ugotovi, da je neumen, saj ne vidi blaga, v nalogi 
učenke M pa je v zadnji povedi razlaga, zakaj se ljudje niso začeli posmehovati. 
Zgodba ni zaključena. Zgodba učenca B je sestavljena iz 71 besed, zgodba učenke M 
iz 70 besed, po dolžini pa najbolj izstopa zgodba učenke P, ki je sestavljena iz 145 
besed. V dva izdelka je vključen premi govor, ki prispeva k dinamičnosti. V vseh 
izdelkih je nekaj slogovnih in pravopisnih napak. 

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

Pri nalogi višje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani/uprizorjeni pravljici in 
napisali nadaljevanje zgodbe z navodilom: »Ko se je cesar brez oblačil vrnil v palačo, 
je ... Razmisli, kaj je cesar naredil, ko se je vrnil v palačo, in napiši kratko nadaljevanje 
zgodbe.« V eksperimentalni skupini je nalogo izbralo nekaj učencev, v kontrolni skupini 
pa je to nalogo izbralo enako število učencev kot nalogo srednje ravni.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Je nagnal sleparja in vzel denar. Hitro se je oblekel nazaj in šel v trgovino. Zdaj je 

šel v trgovino in videl sleparja grozno ju je gledal in sleparja sta odšla. Kupil si je 
1010 novih oblačil. To je stao več kot 1000000E. Spet je šel na razlnazavo. Tokrat 
otrok ni rekel da je nak. Konec <slika krone> V., 3. b 

 

Ko se je cesar vrnil v cesarstvo, je poiskal sleparja. Ko je najdel oba ju je dal obesiti. 
A ta 2 sta rekla: joj o prejoj! Vsa vas je neumna! Tako ju je cesar izpustil. In ker ni 
vedel kaj naj naredi se je odločil da bo imel samo eno oblačilo za 1 dan. In od zdaj 
naprej je bilo njegovo cesarstvo naj pametnejše. N., 3. b 

 

Je hotel nagnati tkalca! A ko je prišel v dvorano statev ni bilo več in ne duha ne sluha 

o tkalcih? Tkalca sta odšla v dalno deželo. Si tam zgradila grad. Ustanovila sta novo 
kraljestvo. Cesarja je eden vrgel s prestola. Cesar nikoli več ni bil cesar. J., 3.b 

Izdelki kažejo razumevanje navodila naloge. Vsi vsebujejo nove, nepričakovane 
zamisli. Uporaba besed je smiselna, najdemo nekaj zanimivih besed in besednih zvez, 
kot so joj o prejoj, ne duha ne sluha, cesarstvo, daljna dežela. Vsebina zgodb je 
zanimiva. V izdelku učenca V je cesar rešil težavo tako, da si je kupil veliko novih 
oblačil, cesar učenke N je od takrat naprej imel le eno oblačilo na dan, najbolj izviren 
pa se nam zdi zapis učenca J, ki pravi, da sta tkalca šla v daljno deželo in ustanovila 
novo kraljestvo, cesarja pa so vrgli s prestola. Besedila so srednje dolga (51, 67 in 47 
besed). Pravopisne napake, ki se pojavljajo v zgodbah, so na primer nepravilen zapis 
besed (nak, stao, najdel, razlnazavo, dalno, naj pametnejše), pojavljajo pa se tudi 
slogovne napake. K dinamičnosti zgodb prispeva uporaba dialoga (izdelek učenca N), 
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(ne)pravljični zaključek (učenka J), izdelek učenca V pa na koncu vsebuje še besedo 
Konec z risbico krone, ki izdelku daje element izvirnosti. 

KONTROLNA SKUPINA 

1. Ugotovil je, da je samo v spodnjicah 
2. Dobil je nova oblačila in takoj se je preoblekel. 
3. Bil je zelo zadovoljen z oblačili 
4. Veselo se je razkazoval po dvoru 
5. Večina ljudi mu je zavidalo 
6. Cesar je sleparja nagnal zaradi nevidne obleke  
M., 3. a 

 

prišel je v palačo in je bil zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, 
zelo, zelo, zelo, zelo, zelo jezen in je šel v oblačilnico in ni nič videl od oblačil ker so 
ga oropali. 

Ni vedel kaj naredit in je šel do sleparja hodu je in hodu dokle ni prišel do sleparja in 
ju uklenu in dl v zapor. A, 3. a 

 

Ko se je cesar vrnil v palačo je bil začuden, ker je bil na odru nag. Ampak prvo ni 
vedel ali je res nag. Nedolžna punčka mu je povedala: saj si nag! Sleparja sta 
zahtevala še in še denarja. Dobila sta denar in delala. B, 3. a 

Izdelek učenca M kaže, da pisec ni upošteval navodila naloge in je napisal obnovo 

pravljice v šestih točkah. Vsebina učenca B ni povsem jasna/logična (cesar je že 
ugotovil, da je nag in sleparja sta dobila dodaten denar in delala naprej), izdelek 
učenke A pa kaže na razumevanje navodila. S ponavljanjem besede zelo 
(šestnajstkrat v eni povedi) poudari jezo cesarja, ker sta ga sleparja oropala. Zapisi so 
srednje dolgi (45, 64 in 44 besed) in vsebujejo kar nekaj pravopisnih napak, kot so 
izpuščanje končnih ločil, neustrezna raba velike začetnice, napačen zapis besed (nak, 
uklenu, hodu), ter nekaj slogovnih napak.  

 

UGOTOVITVE 

Naloga osnovne ravni, pri kateri so učenci urejali sličice z deli pravljice, ni bila zahtevna 
in učenci so hitro zaključili z delom. Učenci eksperimentalne skupine so bili nekoliko 
uspešnejši. Sličice so bile enake kot slike kamišibaja, tako da je bila zanje naloga lažja. 
Ko smo analizirali izdelke naloge srednje ravni, smo ugotovili, da so učenci namesto 
opisa navadnega cesarjevega dne pisali obnovo pravljice. Spoznali smo, da je 
navodilo premalo natančno/jasno zapisano. V vsebinski izvirnosti se tako naloge ne 
razlikujejo. Tudi v obliki in slogu ni večjih razlik, v izdelkih obeh skupin je pri nekaterih 
nalogah uporabljen premi govor. Največ razlik se pojavlja v analiziranih izdelkih višje 
ravni. Izdelki eksperimentalne skupine vsebujejo več domiselnih idej in so oblikovno 
bolj povezani. Izdelki vsebujejo dialog in stopnjevanje. V rabi besed in dolžini besedil 
ni večjih razlik. Pravopisno so izdelki eksperimentalne skupine nekoliko uspešnejši.   
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3.6.4.2 Zapisi opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Pri uvodni dejavnosti so učenci nizali veliko zanimivih in nekaj tudi ne preveč smiselnih 
asociacij na besedo cesar. Opazili smo razlike med učenci, saj so imeli nekateri veliko 
idej in videti je bilo, da veliko berejo in poznajo tematsko polje. Našteli smo nekaj 
pravljic s kralji in kraljičnami. Nekaj učencev pri uvodni motivaciji ni želelo sodelovati. 
Pri napovedi besedila smo jim povedali, da bomo v nadaljevanju pokazali kamišibaj o 
posebnem cesarju in eden od učencev je izrazil nejevoljo (Spet ta kamišibaj.), ostali 
pa so pokazali zanimanje. Kamišibaj je kar dolg in učenci so pri izražanju doživetij 
povedali, da jim je to všč. Pri delu v parih so dobro sodelovali in s pravilnimi rešitvami 
pokazali, da so pozorno poslušali. Pri vprašanjih višjih ravni so ponovno aktivneje 
sodelovali le nekateri učenci. Nekaj učencev je zelo hitro zaključilo z individualnim 
delom in so potem začeli motiti ostale, zato smo jih morali opozoriti. Poleg načrtovane 
dodatne dejavnosti (risanje cesarja), smo jim ponudili še nekaj knjig avtorja H. C. 
Andersena, ki so jih do zaključnega dela ure brali na svojih mestih.  

KONTROLNA SKUPINA 

Ko smo povedali, katero delo bomo obravnavali, smo ugotovili, da ga večina učencev 
že pozna. Kljub temu so poročali, da jim je bilo zanimivo. Povedali so nam, da radi 
večkrat poslušajo enake pravljice. Opazili smo, da jim je všeč, ko interpretativno 
beremo besedilo. Med branjem se je nekaj učencev nasmehnilo, ko smo prebrali del, 
v katerem cesar ugotovi, da ne vidi oblek. Odgovori na vprašanja so bili raznoliki in 
domiselni. Pri delu v parih je prišlo do trenj med nekaterimi posamezniki, zato smo se 
odločili, da nekaterim učencem, ki bi ostali brez para, omogočimo samostojno delo – 
dali smo jim kartončke. Učenci, ki so v fazi novih nalog z delom zaključili prej, so do 
konca ure na svojih mestih listali knjige H. C. Andersena.  
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3.6.5 Andrej Rozman Roza: Mleko 

 
Slika 16: Kamišibaj Mleko 

Pri obravnavi učne enote smo v eksperimentalni skupini učencem predstavili kamišibaj 

z naslovom Andrej Rozman Roza, Mleko. V kontrolni skupini smo pesem 
interpretativno recitirali. 

 

3.6.5.1 Analiza izdelkov 

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetje o prebrani/uprizorjeni pesmi s 
pisanjem besedila, ki je tematsko povezano s pesmijo Mleko. Navodilo naloge se je 
glasilo: »Razmisli in napiši, kako bi mleko prepričal, da bo še bolj okusno, če postane 
kakav.« V eksperimentalni skupini in kontrolni skupini je to nalogo izbrala večina 
učencev.  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Kot kakav bi bil drugačen in rjave barve. Še otroci bi pili med gledanjem televizije. 

Bil bi tudi bolj okusen s kakavom. Zjutraj bi ga vsi pili in se počutili zelo dobro. Bil bi 
tudi lepši in zanimivejši. Radi bi te pili stari in mladi. Malica bi bila okusnejša, če bi 
bil kakav. N., 3. b 

 

Mleko tvoja barva je bela in za otroke nezanimiva. Jaz sem kakav rjave barve. 
Čokoladna barva, ki bo nastala, če pridem k tebi bo za otroke zelo zanimiva. Dovoli 
mleko, da se pomešava. Poleti otroci pijejo hladen kakav. Pozimi ali kadar se želijo 
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pogreti, pa kakav obožujejo, če je topel ali vroč. Veš mleko, skupaj naju imajo rajši 
otroci in starši. In mleko je reklo, naj bo, združiva se, da vidim kaj bo. A., 3. b  

Oba izdelka izkazujeta razumevanje navodila in veliko zanimivih zamisli, kako bi 

prepričala mleko, da postane kakav. V izdelku učenca N je naštetih več razlogov, zakaj 
je dobro, da bi mleko postalo kakav. Učenec A pa se je postavil v vlogo kakava, ki 
prepričuje mleko, zakaj je dobro, če se združita. Zapis je zelo ustvarjalen, duhovit, 
dinamičen, vsebuje tudi nagovor in premi govor. V izdelku je nekaj zanimivih besed in 
besednih zvez, kot so pili bi te stari in mladi, malica bi bila okusnejša, bela barva je 
nezanimiva, čokoladna barva, kakav obožujejo. Iz obeh besedil je razvidna tema.  

KONTROLNA SKUPINA 

Rekel bi mu, da bo še boljši, če postane kakav. Da imajo otroci raje kakav. Da je 

kakav boljši od mleka. Da je kakav bolj sladek kot mleko. Da je kakav večkrat pit. Da 
je mleko preteklost. Da je bolje, če postane kakav. E., 3. a 

 

Nekega dne je mleko zagledalo kakav. Lep dišeč kakav. Zdel se mu je prečudovit. 

Kakav je bil na drugem pultu in mleko ni moralo priti do kakava. Kuhalnico je skotalil 
do konca svojega pulta daje (nečitljivo) na drugi pult in šel je lahko čez. Povohal je 
ta kakav. Začel se je majati in škatla s kakavom se je prevrnila na mleko in nastal je 
kakav. Mleko je bilo zdaj rjavo in nastal je zelo dober kakav. P., 3. a 

Uporaba besed je smiselna, raznolike besede in besedne zveze najdemo predvsem v 
izdelku učenec P (prečudovit, dišeč, skotalil). Povedi so večinoma enostavčne. V 
izdelku učenca E je naštetih nekaj zanimivih zamisli (izvirna se nam zdi predvsem da 
je mleko preteklost), kako bi mleko prepričali, da postane kakav. Ko našteva, se 
ponavlja veznik da. Učenec P je napisal zgodbo o tem, kako mleko nastane kakav. Ni 
povsem upošteval navodila naloge, vendar izdelek vsebuje izvirno zamisel in zgodbo 
o tem, kako mleko postane kakav. Besedili sta srednje dolgi (44 in 76 besed). 
Vsebujeta nekaj slogovnih in pravopisnih napak. 

 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

Pri nalogi srednje ravni so učenci poglabljali doživetje o prebrani/uprizorjeni pesmi s 
pisanjem besedila, ki je tematsko povezano s pesmijo Mleko. Navodilo naloge se je 
glasilo: »Napiši, kaj bi se zgodilo, če bi poleg naftovoda, plinovoda, toplovoda ... imeli 
tudi mlekovod.« Izdelki so po taksonomijah pokazali doseganje ravni analize in sinteze. 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Ko je na svet prikapljal mlekovod je iz pipe teklo samo mleko. Ni ga bilo potrebno 

kupovati. Odprl si pipo in že je ven priteklo mleko. Samo še kakav pa bo končano. 
Vsi so ga uporabljali. Naenkrat ga je zmanjkalo. Vsi so bili začudeni kaj je zdaj to? 1 
mesec ga ni bilo. Vsi niso nič pili. Čez en mesec se je vrnil. Celo mesto ga je začelo 
spet piti, ko so hoteli že spet dodati kakav. Jim je mleko odvrnilo bljak ogabno. Mleko 
je postalo črno. Iz pip je teklo črno mleko in ni bilo ne belo ne rjavo ampak črno. K., 
3. b 
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Nekega dne so se prebudili vodovod, mlekovod, naftovod in toplovod. Vsak je bil 

nekaj pomembnega in posebnega. Vodovod nam je dal vodo, mlekovod mleko in 
naftovod pa je srkal nafto. Vodovod je hotel biti najpomembnejši. A mu drugi niso 
dovolili. Vodovod je odstopil od prestola. Postali so najboljši prijatelji. M., 3. b 

Besedni zaklad je povprečen. Izdelek učenke K je daljši od večine (104 besed) in 

vsebuje zaplet (naenkrat je zmanjkalo mleka) in razplet. V zadnjem delu postane 
zgodba spet napeta, ko želijo ljudje dodati kakav, mleko pa tega ne dovoli in spremeni 
barvo iz rjave v črno. Izdelek učenca M pa je kratka (49 besed), a zanimiva zgodba o 
tem, kako je eden od "vodov" želel biti najpomembnejši, vendar je potem odstopil s 
prestola in postali so prijatelji. Obe besedili sta vsebinsko povezani in sestavljeni iz 
uvoda, osrednjega dela in zaključka. V besedilo učenke K je vključen dvogovor, ki je 
sicer nepravilno uporabljen, in zapis števnika s številko (oboje ustreza standardom 
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja). 

KONTROLNA SKUPINA 

Danes ko sem se zbudila sem si zaželela mleka. Razmislila sem kako bi bilo če bi 

imeli v hiši mlekovod. Mmm, kako bi bilo to fino. Cel pouk sem razmišljala le o 
kakavu. Kmalu se je uresničilo. Nekega dne se je zgodilo da mleka ni bilo. Tekla je 
le še črna tekočina. Meščani so se ustrašili kaj se je zgodilo so se spraševali. Neki 
mulc je nekega dne izgubil v polaganju rok in izvali so ga naj popije črno snov. 
Ugotovil je da je to čokolada v mleku in rekel ji je vroča čokolada. J., 3. a 

 

Iimeli bi celovo na drugi strani. Je krava in di se movzla.  
Na sreni di imeli avtomar. kjer di imeli avtomat. kjer di pili mleko.  
in zraven kakav In di vsak dan pil mleko ali kakav 
nikoli ga nebomo zmankalo. T., 3. a 

Izdelek učenca T ni dolg (40 besed) in vsebuje veliko pravopisnih napak, kot so 
nepravilen zapis besed iimeli, celovo (namesto cevovod), movzla, zmankal ..., 
neustrezna raba ločil, velike začetnice ..., kot tudi slogovnih napak, na primer kjer bi 
imeli avtomat. kjer bi pili mleko. Je izdelek dislektika in kljub številnim napakam vsebuje 
zanimivo zamisel, da bi bila na eni strani krava, na drugi avtomat in mleko bi lahko pili 
vsak dan, ker ga nikoli ne bi zmanjkalo. Čeprav je besedilo težje razumljivo, se nam 
zdi domiselno in ga ob upoštevanju okoliščin z vidika vsebine vrednotimo kot uspešno. 
Izdelek učenke J je daljši (94 besed) ter oblikovno in vsebinsko izviren. V zgodbo 
vključi sebe in z uporabo medmeta mmm slikovito izrazi vživljanje v zgodbo. V 
nadaljevanju se zgodi preobrat, ko se mleko preobrazi v črno snov, ki ji deček reče 
vroča čokolada. V zapisu je le nekaj slogovnih in pravopisnih napak. Kakav poimenuje 
z več izrazi (črna snov, čokolada v mleku, vroča čokolada, črna tekočina).  

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

Pri nalogi višje ravni bi učenci poglabljali doživetje o prebrani/uprizorjeni pesmi s 
pisanjem nove pesmi, ki je tematsko povezana s pesmijo Mleko. Napisati bi morali 
novo, podobno pesem, ki govori o drugi hrani. Naloge ni izbral nihče ne v 
eksperimentalni ne v kontrolni skupini. 
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UGOTOVITVE 

Med nalogami osnovne ravni po analiziranih kriterijih (vsebinska izvirnost, besedni 
zaklad, oblika, zaključenost, pravopisna pravilnost) ni večjih razlik. Vse naloge imajo 
smiselno vsebino in upoštevajo navodilo ter tako izkazujejo stopnjo razumevanja. Med 
nalogami srednje ravni je v eksperimentalni skupini več besedil z izvirnimi idejami, 
vendar so tudi izdelki kontrolne skupin večinoma domiselni. Izdelki obeh skupin so 
daljši in uspešnejši glede na prejšnje obravnave besedil. Presenečeni smo bili, da 
noben od učencev ni izbral naloge višje ravni. Po premisleku smo ugotovili, da sta bili 
že nalogi osnovne in srednje ravni kar zahtevni in sta od učencev zahtevali 
ustvarjalnost, da so lahko zapisali tako izvirna besedila. 

 

3.6.5.2 Zapisi opažanj 
 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
Pri uvodni motivaciji se je ustvarila zelo prijetna klima. Učenci so se vživeli, sodelovali 
so prav vsi. Nekaj parov se je spontano povezalo in pogovori so bili zelo zanimivi. Z 
izvedbo kamišibaja smo bili zelo zadovoljni, saj smo bili med pripovedovanjem 
sproščeni, učenci so res zbrano opazovali in poslušali. Lahko bi rekli, da je prišlo do 
skupnega doživljanja, ki mu Japonci rečejo kyokan. K temu je zagotovo pripomogla 
tudi šaljiva vsebina pesmi. Opazili smo, da so na vprašanja po uprizoritvi odgovarjali 
tudi tisti učenci, ki so sicer potrebovali spodbudo. Učenci so v fazi novih nalog delali 
samostojno, nihče ni potreboval dodatne razlage.  
  
KONTROLNA SKUPINA 
Pri uvodni motivaciji je tokrat delo v parih potekalo zelo uspešno. Večina učencev se 
je vživela v živilo in s sosedi so šli na kokakolo, sladoled. Pri uvodni motivaciji se je 
ustvarilo prijetno vzdušje, ki je trajalo celo uro. Po interpretativno recitirani pesmi so 
učenci poročali, da jim je bila všeč, da je smešna in da so se med poslušanjem počutili 
prav prijeto. Eden od učencev je rekel, da ne mara kakava in razume mleko, zakaj ni 
želelo postati kakav. V zadnjem delu ure smo prebrali nekaj nalog. Zdi se, da je 
učencem ta del ure zelo pomemben in se zato, ker vedo, da bomo mogoče predstavili 
izdelek ostalim, pri delu še bolj potrudijo. Kljub temu nekaj učencev ni želelo, da bi 
prebrali njihovo nalogo; željo smo upoštevali.  
 
 

3.6.6 Anja Štefan: Medved 

3.6.6.1 Analiza izdelkov 

Obravnava učne enote se je med skupinama razlikovala v fazi novih nalog, tako da so 
bila navodila za naloge različna (izjema je naloga osnovne ravni).  

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

V eksperimentalni skupini so učenci pri novih nalogah poglabljali doživetja o prebrani 

pravljici z likovno predstavitvijo glavnih junakinj zgodbe – štirih črnih mravljic. Navodilo 
naloge se je glasilo: »Nariši štiri črne mravljice v brlogu.« Nalogo je v eksperimentalni 
skupini izbralo le nekaj učencev, v kontrolni skupini pa večina.  
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EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

     

Ilustracija učenca L prikazuje velik brlog in štiri majhne črne mravljice na poti k 
medvedu, izdelek učenke B pa je risba štirih nasmejanih mravljic v brlogu. Ilustraciji 
sta smiselni in kažeta razumevanje in ustvarjalno upodobitev. 

 

KONTROLNA SKUPINA 

Ilustracija učenke K prikazuje spečega medveda in štiri črne mravljice v brlogu. Spanje 
je dodatno ponazorjeno s črkami ZZZ, ki nakazujejo smrčanje. Ilustracija učenca B 
prikazuje velik brlog in štiri mravljice na poti vanj. Ilustraciji sta smiselni in kažeta 
razumevanje in ustvarjalno upodobitev. 

 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Cilj naloge srednje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o 

prebrani pravljici z izdelovanjem kamišibaja o štirih črnih mravljicah. Navodilo naloge 
se je glasilo: »Izdelaj kamišibaj pravljice o štirih črni mravljicah, ki so srečale medveda. 
Listke z deli besedila zgodbe uredi v pravilen vrstni red in za vsak list nariši del 

Slika 17: B., 3. b Slika 18: L., 3. b 

Slika 20: K., 3. a 

Slika 19: B., 3. b 



 
 

54 
 

pravljice. Naredi tudi naslovno in zaključno stran.« Pred začetkom dela smo učencem 
na elektronski prosojnici predstavili točke z navodili za izdelavo kamišibaja.18 

Vsak učenec je dobil svoj majhen papirnati butaj19 in 4 liste. Pripravili smo tudi dodatne 

liste za učence, ki so želeli izdelati kamišibaj z več listi. 

 
Slika 21: M., 3. b 

Besedilo kamišibaja 
 
1. list: 4 mravljice 
2. list: Štiri črne mravljice so si želele, da bi srečale medveda. Na planem niso imele 
sreče, pa so se odločile, da zlezejo v njegov brlog. 
3. list: a notri – »Tu je pa zelo temno,« je rekla prva. »Tu nekdo zelo smrči,« je rekla 
druga. »Nekam ostro mi diši,« je rekla tretja. »Zrak je prav pošteno gost,« je dodala 
četrta. In so sklenile: če se ob pravem času obrneš, potem je to modrost. 
4. list: Konec 
 
Izdelek učenca M je kamišibaj o štirih črnih mravljicah. Sestavljen je iz štirih listov z 
ilustracijami. Na zadnjo stran listov je učenec zalepil besedilo. Pri analizi smo ugotovili, 
da en list manjka, in sicer del zgodbe, v katerem živali vprašajo mravljice, ali so srečale 
medveda, one pa jim povedo, da so srečale pamet. Kamišibaj tako ni zaključen. 
Ilustracije izdelka so smiselne in se navezujejo na vsebino, lahko pa bi bile malo bolj 
zanimive in dinamične, da bi gledalca presenetile. Izdelek vsebuje naslovno in 
zaključno stran, na ilustracijah ni besedila in podrobnosti. Mravljice so na drugem listu 
narisane bolj od daleč, brlog pa je velik in zajame cel list. Vidi se, da je učenec 
upošteval nekaj smernic za izdelavo kamišibaja. Učenec je z likovno upodobitvijo 
pravljice v kamišibaju pokazal doseganje stopnje uporabe (po taksonomijah) in bil pri 
tem ustvarjalen. Listi so bili v pravilnem redu vstavljeni v kamišibaj in pripravljeni na 
uprizoritev. 

                                            

18 Glej učno pripravo pod točko 8. 2. 1. 
19 Uporabili smo papirnati butaje velikosti četrtine A4 formata. Butaje tega formata je oblikoval Igor 
Cvetko (Nagode, Rupnik Hladnik, 2018: 22). 
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KONTROLNA SKUPINA 

Cilj naloge srednje ravni kontrolne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s kombiniranjem slike in besede. Navodilo naloge se je glasilo: »Listke z deli 
besedila zgodbe uredi v pravilen vrstni red in jih zalepi v zvezek. V zvezek nariši risbo 
za vsak del zgodbe.« Nalogo je izbralo nekaj učencev. 

 
Slika 22: B., 3. a 

Izdelek kaže razumevanje navodila in z likovno upodobitvijo delov pravljice je učenec 
pokazal doseganje stopnje uporabe po taksonomijah. Ilustracije so smiselne, a majhne 
in ne preveč ustvarjalne. Ilustracija zadnjega dela pravljice je domiselna, saj z oblački 
prikaže, kako živali sprašujejo mravljice, ali so srečale medveda, in mravljice jim 
povedo, kaj se je zgodilo.  

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Cilj naloge višje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s kombiniranjem slike in besede – izdelavo kamišibaja z novo zgodbo (avtorski 
kamišibaj). Navodilo naloge se je glasilo: »Izmisli si novo prigodo štirih črnih mravljic 
in z nekaj listi izdelaj kamišibaj. Naredi tudi naslovno in zaključno stran.« Pred 
začetkom dela smo učencem na elektronski prosojnici predstavili točke z navodili za 
izdelavo kamišibaja. Vsak je dobil svoj majhen papirnati butaj in 4 liste. Kamišibaj z 
novo prigodo štirih črnih mravljic je delala večina učencev eksperimentalne skupine.  
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Slika 23: K., 3. b 

Besedilo kamišibaja 

 

1. list: o štirih mravljicah ki so želele voziti kosilnico 
2. list: nekega jutra so 4 mravljice hotele voziti človeško kosilnico. 
3. list: šle so k človeku in uzele kosilnico iz lope. potem so jo priklopili. 
4. list: in ko so jo priklopile jim je spodrsnilo in padle so na tla. 
5. list: a srečala jih je pamet zato so šle nazaj domov. 
6. list: konec. 

 
Slika 24: J., 3. b 

Besedilo kamišibaja 
1. list: Mravljice berejo 
2. list: Mravlje so se odločile da berejo. Brale so in brale. 
3. list: Vsakič so bile bol zaspane.  
4. list: In so šle spat. 
5. list: Konec 
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Oba izdelka sta tako vsebinsko kot oblikovno domiselna. Vsebina zgodbe učenca K 
ima isti nauk kot obravnavano besedilo in vključuje duhovit preobrat. Mravljice so si 
želele kositi travo s človeško kosilnico, in ko so jo vklopile, so padle in se odločile, da 
gredo raje domov, saj jih je srečala pamet. Izdelek učenke J je kratka zgodba o 
mravljicah, ki berejo in berejo in postajajo zaspane in gredo nazadnje spat. Ilustracije 
so zanimive, nekaj izvirnih idej vsebuje predvsem izdelek učenca J, in sicer prikaz 
razmišljanja o kosilnici vseh mravljic v enem oblačku (list 2), padec mravljic (list 4) in 
srečanje pameti z ilustracijo mravelj v obliki žarnic (list 5). Oba kamišibaja vsebujeta 
začetni in končni list, na prvi list sta oba učenca zapisala svoje ime. Besedni zaklad 
obeh izdelkov je povprečen in v nobenem ni zahtevnejših besed. Besedila niso dolga 
(54 in 22 besed), stavki so kratki in vsebujejo veliko slogovnih in pravopisnih napak, 
kot so nepravilen zapis besed (bol, uzele), izpuščanje ločil, neustrezna raba velike 
začetnice. Zgodba izdelka učenca K je bolj dinamična in vsebuje uvod, osrednji del z 
zapletom in zaključek.  

KONTROLNA SKUPINA 

Cilj naloge višje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s pisanjem in likovno predstavitvijo dela zgodbe. Navodilo naloge se je glasilo: 
»Napiši novo zgodbo o štirih črnih mravljicah in nariši risbo, ki predstavlja del zgodbe.« 
Nalogo si je izbralo nekaj učencev kontrolne skupine.  

 

Štiri črne mravljice so zgodaj zjutraj gledale čez okno veliko in lepo goro. Odločile so 

se da gredo nanjo. Stale so pod to veliko goro. In prva je rekla kar pot pod noge, 
druga je rekla pojdimo raje po gozdu. Tretja je rekla ta pot ni za nas bolje, da gremo 
pod zemljo in četrta pa zakaj bi hodile lahko se primemo na čevelj, ki ga bo nosil 
pohodnik in tipi topi bomo naa vrhu. Vse mravljice so se strinjale. Ideja četrte je bila 
popovna. Tako so naredile in že po nekaj minutah so bile na vrhu. Vse št iri črne 
mravljice so bile zelo vesele. <ni slike> A., 3. a 

 

Štiri črne mravljice so kot po navadi hodile po gozdu. Tam kjer so štiri črne mravljice 

hotele imele piknik. Je stala odvratna lesena hiša s kurjimi nogami in ograjo iz smuči.  

 

Slika 25 B., 3. a 

Mravljice so pregnale coprnico in se naselile vanjo. Torej: pogum je pomemben, zato 
imajo zdaj vsak dan piknik. B., 3, a 

Oba izdelka vsebujeta nove, nepričakovane zamisli in izražata ustvarjalnost učencev. 
Uporaba besed je smiselna, najdemo nekaj zanimivih besed in besednih zvez, kot so 
pot pod noge, tipi topi, pogum je pomemben, odvratna lesena hiša. Izdelek učenke A 
je zgodba o štirih mravljicah, ki so šle na izlet na veliko in lepo goro. Vsaka je povedala 
eno zamisel, kako bi prišle na vrh. Zamisel četrte mravljice je bila popolna – prijele so 
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se za čevelj pohodnika in v trenutku so bile na vrhu gore. Zgodba je zanimiva in čitljiva 
ter vsebuje uvod, jedro in zaključek. Učenec B v izdelku piše o mravljicah, ki so želele 
imeti piknik na jasi, kjer je stala čarovničina hiša. Pregnale so čarovnico. Na koncu, po 
zgledu obravnavanega dela, vsebuje izdelek spoznanje, da je pomemben pogum. 
Izdelek učenca B ima ilustracijo, ki se smiselno navezuje na vsebino zgodbe, izdelek 
učenke A pa ilustracije nima in se tako ne sklada z navodili naloge. Besedili spadata 
med daljše v skupini (104 in 49 besed) in vsebujeta malo pravopisnih ter slogovnih 
napak. 

 

UGOTOVITVE 

Z nalogami osnovne ravni so učenci pokazali stopnjo razumevanja po taksonomiji in 
narisali štiri črne mravljice, kot so si jih sami predstavljali. Naloga osnovne ravni je bila 
za obe skupini enaka. V eksperimentalni skupini je to nalogo izbralo le nekaj učencev, 
večina si je želela izdelati svoj kamišibaj. Razlik med izdelki osnovne in kontrolne 
skupine pri tej nalogi torej ni bilo. Zanimivo pa je, da se je v kontrolni skupini za risanje 
enega prizora iz zgodbe odločila večina učencev. Vsi učenci so nalogo rešili zelo hitro, 
zato so v prostem času brali knjige, ki smo jih prinesli ravno za ta namen. Pri nalogi 
srednje ravni se med izdelki kontrolne in eksperimentalne skupine pojavlja več razlik. 
Učenci eksperimentalne skupine so izdelovali kamišibaje in pri risanju upoštevali ter 
pokazali razumevanje navodil za izdelavo kamišibaja. Izdelki te skupine kažejo 
nekoliko večjo mero ustvarjalnosti, saj so slike bolj domiselne. Izdelki kontrolne 
skupine večinoma vsebujejo manjše in manj izvirne ilustracije. Največja razlika med 
skupinama pa je v izdelkih naloge višje ravni, pri kateri so učenci izdelovali avtorske 
kamišibaje. Oboji izdelki so ustvarjalni, vendar pri vsaki skupini posebej izstopajo 
različna področja. Izdelki eksperimentalne skupine vsebujejo domiselne ilustracije, ki 
so smiselno povezane z vsebino. Učenci so veliko truda vložili v risanje in večina je 
upoštevala nasvete za izdelavo. Besedila so krajša, besedni zaklad povprečen, manj 
je izstopajočih besed in besednih zvez. Učenci so se torej osredotočili na likovno 
podobo, zapis je krajši in manj domiseln. Izdelki kontrolne skupine pa so vsebinsko 
izvirni, besedno bogatejši. Zapisi so daljši in vsebujejo manj pravopisnih napak. Za 
izdelavo so potrebovali manj časa. Nekateri niso upoštevali navodila in niso narisali 
dela zgodbe.  

 

3.6.6.2 Zapis opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Nekaj učencev nas je že na začetku ure vprašalo, ali bodo delali kamišibaje, in ko smo 
jim odgovorili pritrdilno, so se razveselili. V prvem delu ure, ko smo iskali pomene 
besednih zvez, večina učencev za besedne zveze ni poznala pomena. Izstopala je ena 
učenka, ki je za večino zvez povedala smiselno razlago. Med branjem so učenci tiho 
in zbrano poslušali. Pri izražanju doživetij jih je nekaj želelo, da preberemo še kakšno 
zgodbo, zato smo si v knjigi ogledali ilustracije in nekaj naslovov. Povedali smo jim, da 
si bodo lahko ob koncu ure in v odmoru sami prebrali še kakšno zgodbo. Podajanje 
navodil za izdelavo kamišibajev je trajalo več časa, kot smo predvidevali. Za 
samostojno delo je tako ostalo le še 15 minut in učenci, ki so delali kamišibaje, niso 
uspeli zaključiti. Dogovorili smo se, da bodo delo nadaljevali doma in kamišibaje 
prinesli k naslednji uri. Učenci, ki so izbrali nalogo osnovne ravni, so zaključili prej in 
spodbudili smo jih k branju knjig, ki jih je ilustriral Zvonko Čoh.  



 
 

59 
 

Pri naslednji uri je nekaj učencev predstavilo svoj kamišibaj. Večina je nastop opravila 
uspešno in si prislužila pohvalo sošolcev in nas. Nekaj težav jim je povzročalo 
rokovanje s papirnatimi butaji. Listi so se večkrat zataknili. Nekaj učencev ni želelo 
predstaviti kamišibaja in njihovo željo smo upoštevali. Kar nekaj jih ni prineslo naloge; 
dogovorili smo se, da jo bodo prinesli naslednjo uro.  

KONTROLNA SKUPINA 

Med branjem besedila nekaj učencev ni sodelovalo pri poslušanju, zato smo zgodbo 
pri interpretativnem branju prebrali dvakrat. V nadaljevanju je ura potekala po pripravi. 
Opazili smo, da so učenci, ki so si izbrali nalogo srednje ravni, zelo motivirani za delo. 
Več učencev nas je med ustvarjanjem poklicalo, da so nam pokazali svoj izdelek. V 
zadnjem delu ure smo imeli dovolj časa, da so učenci sami predstavili nekaj svojih 
izdelkov. Opazili smo, da jih predstavitev zelo motivira in s ponosom pokažejo 
sošolcem, kaj so ustvarili. 

 

3.6.7 Niko Grafenauer: Kokosenzacija 

3.6.7.1 Analiza izdelkov 

Obravnava učne enote se je med skupinama razlikovala v fazi novih nalog, tako da so 

bila navodila za naloge različna (izjema je naloga osnovne ravni). 

NALOGA OSNOVNE RAVNI 

EKSPERIMENTALNA IN KONTROLNA SKUPINA 

Namen naloge osnovne ravni je bil, da učenci poglabljajo doživetja o prebrani pravljici 
in razumevanje pokažejo s pisanjem pisma kokoši. Navodilo naloge se je glasilo: 
»Napiši pismo kokoši in ji povej, zakaj ni prav, da si je nekaj kar izmislila, in da mora 
priti domov. Pomagaj si z vprašanji: Zakaj, se ti zdi, ni bilo prav, da se je zlagala? Kaj 
bi na njenem mestu naredil ti?« Naloge ni izbral nihče od učencev. 

NALOGA SREDNJE RAVNI 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Pri nalogi srednje ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici s 
kombiniranjem slike in besede – izdelavo kamišibaja. Navodilo naloge se je glasilo: 
Naredi kamišibaj oglas za iskanje kokoši. Razmisli, kakšen bi bil naslov oglasa, in ga 
naredi na prvo stran. Za naslednje strani si pomagaj z vprašanji: Kakšna je kokoš, ki 
jo iščemo? Koga lahko pokličejo v primeru, da jo najdejo?« Vsak učenec je dobil svoj 
butaj20. Pred začetkom dela smo jim na elektronski prosojnici predstavili točke z 
navodili za izdelavo kamišibaja21. Nalogo je izbralo nekaj učencev, smiselno pa jo je 
dokončal in oddal le eden. 

                                            

20 Uporabili smo papirnati butaje velikosti četrtine A4 formata. Butaje tega formata je oblikoval Igor 
Cvetko (Nagode, Rupnik Hladnik, 2018: 22). 
21 Glej učno pripravo pod točko 8. 2. 1. 
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Slika 26: M., 3. b 

Besedilo kamišibaja 

1. list Ste videli kokoš? 
2. list Ste videli kokoš! Po mestu so nalepljeni vsi njeni letaki. 
3. list Ste videli kokoš! Živi točno tukaj in točno v tej ulici. 
4. list Ste videli kokoš! Je v vseh časopisih in vsi jo poznajo. pogoče je vi ne 

poznate. 

 

Učenec, ki je naredil izdelek, je upošteval navodilo naloge in naredil neke vrste oglas 
za iskanje kokoši. Besedni zaklad je povprečen. Vsak list vsebuje vzklično poved Ste 
videli kokoš!, kar prispeva k dinamičnosti, čeprav bi bilo verjetno ustrezneje, da bi 
uporabil vprašaj. V zadnjem delu nagovori bralca (mogoče je vi ne poznate). Kamišibaj 
je sestavljen iz štirih listov, besedilo ni dolgo (40 besed). Tema naj bi bila oglas za 
iskanje kokoši, vendar iz besedila to ni povsem razvidno. Ilustracije kamišibaja so sicer 
zanimive, in ker je izdelek oglas, zadnji list z besedo konec ne bi bil smiseln, kar je 
učenec upošteval.  

KONTROLNA SKUPINA 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici z izdelavo 
oglasa za iskanje kokoši. Navodilo naloge se je glasilo: »Napiši oglas za iskanje kokoši. 
Zraven nariši, kar se ti zdi pomembno za oglas. Razmisli, kakšen bi bil naslov oglasa. 
Kakšna je kokoš, ki jo iščemo? Koga lahko pokličejo v primeru, da jo najdejo?« 
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Oglasi so zelo domiselni ter so vsebinsko in oblikovno narejeni kot pravi oglas za 

iskanje pogrešane kokoši. Slogovna izvirnost se kaže z obliko in uporabo besed in 

besednih zvez, ki so značilne za oglase: kratki oglasi, konec oglasov, pokličete lahko 

na številko, tisti, ki jo najde, dobi nagrado. Uporabili so tudi besede, kot so 

kokoroparka, pegpegatka, koko brezplačna kartica, koko€, kokonajdete, kokopolicija 

Slika 29: J., 3. a Slika 30: B., 3. a 

Slika 27: H., 3. a Slika 28: K., 3. a 
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in s tem izdelek povezali z vsebino obravnavane pesmi. Vsi izdelki se s sliko in besedo 

povezujejo v smiselno celoto. Poustvarjalna besedila vsebujejo tudi nekaj slogovnih in 

pravopisnih napak, pisava učencev J in K je slabše čitljiva.  

 
NALOGE VIŠJE RAVNI 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Cilj naloge višje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s kombiniranjem slike in besede – z izdelavo kamišibaja. Navodilo naloge se 
je glasilo: »Izmisli si kratko nadaljevanje pesmi in naredi kamišibaj z nekaj listi, ki 
predstavljajo tvoje nadaljevanje.« Nalogo si je izbrala večina učencev eksperimentalne 
skupine. 
 

 
Slika 31: E., 3. b 

Besedilo kamišibaja 
 
1. list: Kokosenzacija 
2. list: Zdaj pa kar joči prihaja policija! Zdaj bo hudo. 
3. list: Tu si pedpegatka je rekel policaj in poklical policaje naj jo aretirajo. Pedpegatka 
je hitro splezala dol in zbežala v gozd.  
4. list: Kokoška pedpegatka je uspela pobegniti a je zaslišala policijsko sireno in se 
skrila v grmovje. Policaji so se ustavili in jo iskali in kričali: kar prikaže se? Tako in tako 
te bomo ujeli! 
5. list: Aha tam si! Aretirajte jo! 
6. list: In pegpegatka gre v kokozapor. 
7. list: Konec 
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Slika 32: M., 3. b 

1. list: NASLOV 
2. list: KO PEDENJ PUTKE NI BILO DOMA SO JO ISKALI POVSOT. 
3. list: TUDI NOBENEMU KOKOPOLICISTU SE NI SANJALO KAM BI LAHKO ŠLA 
4. list: PONOČI SE JE PEDENJ PUTKA VRNILA DOMOV. 
5. list: KOKOPOLICAJU JE POVEDALA RESNICO IN SPREJELI SOJO NAZAJ 
6. list: KONEC! 
 

 
Slika 33: N., 3. b 

1. list: Kokosenzacija 
2. list: Nekoč je živela kokoška po imenu Pedenjputka. Ko se je nekega dne sprehajala 
po dvorišču, je zagledala veletorto. 
3. list: Na ves glas je zakričala in hitro poklicala sosede kokoške. 
4. list: Pedenjputka je razrezala in vsem razdelila torto. 
5. list: Še dolgo so vsi hvalili in opisovali torto po vseh kmetijah in vaseh. Vidite otroci, 
tokrat se Pedenjputka ni motila in ne lagala. 
6. list: Konec. 
 
Kamišibaji vsebujejo izvirne zamisli in ilustracije. So ustvarjalni in dosegajo raven 
sinteze. V vseh besedilih so uporabljene tako besede iz obravnavane pesmi kot nove, 
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podobne besede (pedenj putka, kokopolicist, kokopolicaj, veletorta, kokozapor). 
Izdelek učenke E je kamišibaj z osmih listov (75 besed) o lovu na pobeglo kokoš. 
Zaključi se z aretacijo kokoši. Zgodba je napeta in zanimiva, ilustracije so domiselne 
in vezane na vsebino. Kamišibaj učenca E je sestavljen iz šestih listov (38 besed) in z 
nadaljevanjem zgodbe, ki se konča z odločitvijo kokoške, da se vrne nazaj in pove 
resnico. Druge kokoške jo sprejmejo medse. Tudi vsebina kamišibaja učenke N je 
zanimiva, saj vsebuje izvirno zamisel o tem, da je Pedenjputka našla veletorto in jo 
razdelila vsem. Na koncu doda nagovor otrokom (Vidite otroci, tokrat se Pedenjputka 
ni motila in ne lagala). Kamišibaj je sestavljen iz šestih listov (61 besed), ilustracije so 
zanimive. Veletorta je na vsakem listu večja in na predzadnjem listu je s torto v srcu 
prikazan zaključek, ki se smiselno povezuje z besedilom. Izdelki vsebujejo nekaj 
slogovnih in pravopisnih napak, kot so napačen zapis besed (sojo namesto so jo), 
neustrezna uporaba končnega ločila (kar prikaži se?), vendar napak ni veliko. Učenec 
M je za zapis na zadnji strani uporabil velike tiskane črke (kot je prikazano) za lažje 
branje med uprizarjanjem kamišibaja.  
 

KONTROLNA SKUPINA 

Pri nalogi osnovne ravni so učenci poglabljali doživetja o prebrani pravljici. Navodilo 
naloge se glasi: »Napiši nadaljevanje pesmi in z risbo predstavi, kar si napisal.« Nalogo 
je izbralo nekaj učencev.  

Nato je odšla pa za no ni bilo niti duha niti sluha ampak samo še perje. Zde jo iščejo 

in iščejo ona pa na koncu sveta se smeje jim. B, 3. a 

 

Koko je potem izginila je bila zelo žalostna čez nekaj časa so jo kokopolicaji zaprli 
za 100 let in potem je umrla. N, 3. a 

 

Potem je kokoš zbežala in je ni bilo več. Ko so jo šli iskat je niso našli nikoli več. 

<risba kokoši in velejajca> M, 3. a 

Zamisli so izvirne. Uporaba besed je smiselna, dolžina izdelkov pa zelo kratka (29, 22 

in 19 besed), saj so imeli učenci na razpolago toliko časa, da bi lahko napisali daljša 
nadaljevanja. Izdelek učenca M vsebuje zanimivi besedni zvezi (ne duha ne sluha, 
iščejo in iščejo), s katerima je ustvaril pravljičen učinek. Besedila vsebujejo nekaj 
napak, kot so napačen zapis besed (no namesto njo, zde namesto zdaj), slogovna 
napaka (se smeje jim). Le učenec M je upošteval navodilo naloge in dodal risbo kokoši 
in velejajca. 

 

UGOTOVITVE 

Pri obravnavi umetnostnega besedila si naloge osnovne ravni ni izbral nihče izmed 
učencev. Pri nalogi srednje ravni so učenci v kontrolni skupini izdelali izvirne oglase za 
iskanje kokoši; pri tem so bili zelo domiselni, ustvarjalni. Učenci so uporabljali zanimive, 
tudi nove besede (kokoroparka), slikovite opise kokoši (ima belo perje, modre oči na 
nogah ima črne štumfe, ima ostre oči in kremplje kot kosa) in telefonske številke, kam 
naj pokličejo, če najdejo kokoš. Eden od izdelkov je vseboval rojstno sliko kokoši. 
Nekaj oglasov je bilo, žal, tudi žaljivih (iskanje kokoši z imenom sošolke). Ta dejavnost 
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je učence zelo motivirala in izdelki so bili zelo ustvarjalni. V eksperimentalni skupini je 
to nalogo izbralo le nekaj učencev, dokončal jo je eden. Ugotovili smo, da je izdelava 
kamišibaja v obliki oglasa zelo zahtevna naloga. Predstaviti bi morali svoj primer 
oglasa s kamišibajem in tako bi mogoče nalogo izbralo in uspešno naredilo več 
učencev. Največ razlik med izdelki je v nalogah višje ravni. Izdelki eksperimentalne 
skupine so vsebinsko in slogovno izvirni, ilustracije so domiselne. Z izdelavo 
kamišibajev so imeli veliko dela. Izdelki kontrolne skupine naloge višjega nivoja ne 
vsebujejo veliko novih zamisli.  

 

3.6.7.2 Zapis opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Nekaj učencev nas je že na začetku ure vprašalo, ali bodo delali kamišibaje, in ko smo 
jim odgovorili pritrdilno, so se razveselili. V prvem delu ure, ko smo iskali pomene 
besednih zvez, smo opazili, da je večina besednih zvez za učence zahtevna in jih ne 
poznajo. Izstopala je ena učenka, ki je za večino besednih zvez povedala smiselno 
razlago. Med branjem so tiho in zbrano poslušali. Pri izražanju doživetij je nekaj 
učencev želelo, da preberemo še kakšno zgodbo. Ogledali smo si ilustracije in nekaj 
naslovov. Povedali sem jim, da si bodo lahko ob koncu ure in v odmoru sami prebrali 
še kakšno zgodbo. Podajanje navodil za izdelavo kamišibajev je trajalo več časa, kot 
smo predvidevali. Za samostojno delo je tako ostalo le 15 minut in učenci, ki so delali 
kamišibaje, niso uspeli zaključiti z delom. Dogovorili smo se, da bodo nadaljevali doma 
in k naslednji uri prinesli končane izdelke. Učenci, ki so izbrali nalogo osnovne ravni, 
so zaključili prej in spodbudili smo jih k branju knjig, ki jih je ilustriral Zvonko Čoh.  

Pri naslednji uri je nekaj učencev predstavilo svoj kamišibaj. Večina je nastop opravila 
uspešno in si prislužila pohvalo vseh v razredu. Nekaj težav jim je povzročalo 
rokovanje s papirnatimi butaji, saj so se listi večkrat zataknili. Eden od učencev je med 
uprizarjanjem ugotovil, da ima liste postavljene v napačnem vrstnem redu. Nekaj 
učencev ni želelo predstaviti svojega kamišibaja in njihovo željo smo upoštevali.  

KONTROLNA SKUPINA 

Učenci so spremljali pravljico ter s sodelovanjem in odgovarjanjem na vprašanja za 
razumevanje pokazali motiviranost za delo. Opazili smo, da so bili učenci, ki so 
izdelovali oglas, zelo zatopljeni v delo. Tiste, ki so z delom zaključili prej, smo 
spodbudili k listanju knjig z ilustracijami Zvonka Čoha. Na koncu ure smo prebrali nekaj 
izdelkov. Več učencev je želelo pokazati svoj oglas ostalim sošolcem. Poročali so, da 
jim je bila naloga zelo všeč in izdelki so bili res zanimivi.  

 

3.6.8 Anja Štefan: Petelin in njegova suknjica 

Obravnava učne enote se je v skupinah razlikovala v fazi novih nalog, tako da so bila 
navodila za naloge različna. V eksperimentalni skupini so učenci delali skupinske 
kamišibaje, v kontrolni skupini pa so učenci v skupini risali dogajalno premico zgodbe. 
V obeh razredih so učenci pri novih nalogah delali v skupinah (v vsakem razredu po 
štiri skupine učencev).  

 

3.6.8.1 Analiza izdelkov 

NALOGA SREDNJE RAVNI 
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EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

V eksperimentalni skupini so učenci pri novih nalogah izdelovali skupinski kamišibaj. 
Vsaka skupina je dobila svoj butaj22 in liste za kamišibaj. Pred začetkom dela smo jim 
na elektronski prosojnici predstavili točke z navodili za izdelavo kamišibaja23. Cilj 
naloge srednje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s kombiniranjem slike in besede – izdelava kamišibaja z vsebino pravljice 
Petelin in njegova suknjica. Ker so delali v skupinah, je bil eden od ciljev tudi razvijanje 
strpnost do drugih. Vsak učenec je pripravil en list. Besedilo za kamišibaj smo pripravili 
mi, učenci so ga le prilepili na zadnjo stran listov. Ko so zaključili, so liste uredili v 
pravilen vrstni red in jih vstavili v butaj. Nalogo srednje ravni si je v eksperimentalni 
skupini izbrala ena skupina učencev. 
 

 
Slika 34: Skupinski kamišibaj, 3. b 

Besedilo kamišibaja 

1. list: Petelin in njegova suknjica 
2. list: Petelinček nabira kostanje, suknjica je na veji 
3. list: Petelinček jezno koraka mimo mačka, psa in zajca 
4. list: Goska prinese suknjico, petelinček je vesel 
5. list: Živali se skupaj veselijo ob kostanju 
6. list: Konec 

Ilustracije kamišibaja so izvirne in smiselno povezane z vsebino besedila. Kamišibaj 

vključuje začetni in končni list, na prvi strani manjka le avtor. Ilustracije so zanimive, 
predvsem izstopa 3. list, na katerem gre petelinček z jeznim pogledom mimo ostalih 
živali. Na 4. listu je upodobljen človek, ki je prinesel suknjico petelinčku, nad njim pa je 
zapisana beseda GOS. Nekatere risbe so bolj, druge manj natančne. Glede na to da 

                                            

22 Uporabili smo papirnati butaje velikosti četrtine A4 formata. Butaje tega formata je oblikoval Igor 
Cvetko (Nagode, Rupnik Hladnik, 2018: 22). 
23 Glej učno pripravo pod točko 8. 2. 1. 
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učenci za dogovarjanje in izdelavo niso imeli prav veliko časa (20 minut), je izdelek 
uspešno narejen in dosega zastavljene cilje.  

 

KONTROLNA SKUPINA 

V kontrolni skupini so učenci pri novih nalogah risali dogajalno premico zgodbe. Cilj 
naloge je bil poglabljanje doživetja o prebrani pravljici z izdelavo dogajalne premice 
zgodbe Petelin in njegova suknjica. Ker so delali v skupinah, je bil eden od ciljev tudi 
razvijanje strpnost do drugih. Vsak učenec je pripravil en list. Besedilo dogajalne 
premice smo pripravili mi, učenci so ga le prilepili na zadnjo stran listov. Ko so zaključili, 
so liste uredili v pravilen vrstni red in jih zalepili skupaj.  

 

 

Slika 35: Skupinsko risanje dogajalne premice , 3. a 

Besedilo dogajalne premice: 

1. list: Petelin išče suknjico 
2. list: Petelinček nabira kostanje, suknjica je na veji 
3. list: Petelinček jezno koraka mimo mačka, psa in zajca 
4. list: Goska prinese suknjico, petelinček je vesel 
5. list: Živali se skupaj veselijo ob kostanju 
 

Ilustracije dogajalne premice so smiselno povezane z vsebino besedila. Dogajalna 

premica je sestavljena iz vseh delov zgodbe. Naslov so učenci nekoliko spremenili 
(Petelin išče suknjico namesto Petelin in njegova suknjica). Ilustracije so domiselne. 
Na zadnjem listu je narisan le petelinček, ki peče kostanje. Učencu je najverjetneje 
zmanjkalo časa, da bi narisal še ostale živali, saj so imeli za dogovarjanje in izdelavo 
na voljo malo časa (15 minut). Izdelek je po naših ocenah uspešno narejen in dosega 
zastavljene cilje.  

 

NALOGA VIŠJE RAVNI 

EKSPERIMNTALNA SKUPINA 

V eksperimentalni skupini so učenci pri novih nalogah izdelovali skupinski kamišibaj. 
Vsaka skupina je dobila svoj butaj in liste za kamišibaj. Pred začetkom dela smo jim 
na elektronski prosojnici predstavili točke z navodili za izdelavo kamišibaja24. Cilj 
naloge srednje ravni eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani 
pravljici s kombiniranjem slike in besede – izdelava kamišibaja z novo živalsko zgodbo, 
ki so jo napisali sami. Vsak učenec je pripravil en list. Ko so zaključili, so liste uredili v 
pravilen vrstni red in jih vstavili v butaj. Nalogo višje ravni so si v eksperimentalni 
skupini izbrale tri skupine učencev.  

                                            

24 Glej učno pripravo pod točko 8. 2. 1. 
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Slika 36: Skupinski kamišibaj A, 3. b 

Besedilo kamišibaja 
 
1. list: Petelin išče prijatelje 
2. list: Nekoč je živel petelin, ki si je zelo želel prijatelje.  
3. list: Nasproti je pritekla miška. Tudi ona ni imela prijateljev. 
4. list: Dogovorila sta se, da bosta skupaj nadaljevala pot. 
5. list: Potem sta ugotovila, a sta prav dobra prijatelja. 
6. list: Konec 

 

Slika 37: Skupinski kamišibaj B, 3. b 

Besedilo kamišibaja 
 
1. list: TROGLAVI ZMAJ 
2. list: ZMAJ JE ZAČEL BRUHAT OGENJ ZATO JE VELIKO HIŠ POGORELO 
3. list: MESTO JE ZAČELO GORETI.  
4. list: POTEM JE ZAČELO GORETI ZELO VELIKO 
5. list: NA SLIKI JE VODNI ZMAJ 
6. list: KONEC 
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Vsebina kamišibajev in ilustracije so smiselno povezane. Ilustracije so izvirne, lahko bi 
bile le nekoliko bolj dinamične (risanje iz različnih zornih kotov, prikaz junakov od 
blizu/daleč). Zgodbe vsebujejo zanimive zamisli. Kamišibaj skupine A je kratka zgodba 
o petelinu, ki išče prijatelje, se sreča z miško, in ko skupaj hodita, ugotovita, da sta 
prijatelja. Tema je razvidna. Kamišibaj skupine B pa je kratka zgodba o troglavem 
zmaju, ki je začel bruhati ogenj, zaradi česar je gorelo veliko hiš. Na predzadnjem listu 
je prikazan vodni zmaj, ki pogasi ogenj. Besedišče obeh besedil je skromno, zgodbe 
ne vsebujejo zahtevnejših besed in besednih zvez. Zgodba o troglavem zmaju vsebuje 
stopnjevanje, ki je na ilustracijah zelo jasno in domiselno prikazano (začelo je goreti, 
potem je gorelo zelo veliko). Slogovne in pravopisne napake izstopajo predvsem v 
besedilu kamišibaja o troglavem zmaju. Ker je bilo v skupinah po šest ali pet učencev, 
je vsak naredil po en list. Zgodbe so kratke (39 in 32 besed). Če se osredotočimo na 
čas (20 minut), ki so ga imeli učenci za izbiro naloge, zapis nove zgodbe in izdelavo 
kamišibaja, sta izdelka po naših ocenah uspešno narejena in dosegata zastavljene 
cilje. 

KONTROLNA SKUPINA 

V kontrolni skupini so učenci pri novih nalogah narisali dogajalno premico zgodbe. Cilj 
naloge je bil poglabljanje doživetja o prebrani pravljici z izdelavo dogajalne premice 
nove zgodbe. Ker so delali v skupinah, je bil eden od ciljev tudi razvijanje strpnost do 
drugih. Vsak učenec je pripravil en list. Besedilo dogajalne premice z novo živalsko 
zgodbo, ki so si jo izmislili sami, so prilepili na zadnjo stran listov. Ko so zaključili, so 
liste uredili v pravilen vrstni red in jih zalepili skupaj. Nalogo višje ravni sta si v kontrolni 
skupini izbrali dve skupini učencev.  

 

Slika 38: Skupinska dogajalna premica25 C, 3. a 

Besedilo dogajalne premice 
 
Mačka in ptiči 
Mačka je hodila pod električnimi žicami. Takrat so ptiči sedeli na električnih žicah. Mačk 
skoči in preplaši ptice. Ptiči odletijo stran. Od strahu. Ptiči so ušli in se usedli na 
grmovje.  

                                            
25 Da so ilustracije večje, smo dogajalno premico razdelili na dva dela.  
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Slika 39: Skupinska dogajalna premica D, 3. a 

Besedilo dogajalne premice 
 
Petelin na paindbolu 
Petelin je živel v hiši in imel je rdečo pištolo za paindbol. Dobil je pismo da mora priti 
na tekmovanje v paintbolu. Bil je najboljši in zmagal je in gos je rekla: bravo petelin in 
mu dala nagrado brezplačno vstopnico za paindbol za zmeraj  
 
Vsebina dogajalnih premic obeh zgodb in ilustracije so smiselno povezane. Čeprav 
učenci niso imeli posebnih navodil za risanje, so nekatere ilustracije zelo domiselne. 
Izstopa dogajalna premica o Petelinu na paindbolu, pri kateri je na tretjem listu 
narisano, kako petelinček bere pismo iz zornega kota petelinčka. Dogajalna premica 
skupine C predstavlja zgodbo Mačka in ptiči. Drugi list, na katerem sta narisani dve 
posodi, ni vezan na vsebino zgodbe (ni zapisano). Dogajalna premica skupine D 
predstavlja zgodbo Petelin na paindbolu ('paintballu,' op. a.). Petelin je zmagal in od 
gosi dobil brezplačno vstopnino za igranje panitballa 'za zmeraj'. Obe besedili imata 
razvidno temo, zamisli sta zanimivi. Besedilo skupine D vsebuje premi govor, čeprav 
je napačno uporabljen. Zgodbi sta zapisani tako, da je za vsak list napisan en stavek, 
zato oblikovno ne delujeta povezano. Pri izdelkih je opaziti tudi pravopisne in slogovne 
napake, na primer angleška beseda paindbol namesto paintball, izpuščanje ločil, mačk 
namesto maček. Ker je bilo v skupinah po šest ali pet učencev, je vsak naredil po en 
list, ki so jih zalepili skupaj, da je nastala skupinska dogajalna premica. Zgodbi sta 
kratki (34 in 46 besed). Za izdelavo nove zgodbe in kamišibaja je bilo malo časa. Poleg 
tega so se morali učenci še dogovoriti o vsebini zgodbe in si razdeliti naloge. Kljub 
napakam in skromnemu besedilu so učenci dosegli zastavljene kriterije: se dogovorili 
in skupaj sestavili besedilo, narisali premico in jo predstavili. 
 

UGOTOVITVE 

Nalogo srednje ravni si je v eksperimentalni skupini izbrala ena skupina učencev, v 
kontrolni skupini pa sta nalogo izbrali dve skupini. Nalogo višje ravni so si v 
eksperimentalni skupini izbrale tri skupine učencev, v kontrolni skupini dve. Med izdelki 
eksperimentalne in kontrolne skupine ni večjih razlik, saj so bile naloge zelo podobne. 
Z učenci eksperimentalne skupino smo si, preden so začeli delati, ogledali smernice 
za izdelavo kamišibaja. Pri opazovanju in analizi izdelkov smo ugotovil, da je za učence 
risanje iz različnih zornih kotov in prikazovanje slike od blizu ali daleč zelo zahtevna 
naloga. Če bi želeli, da so slike kamišibajev bolj dinamične, bi jih morali pri risanju 
usmerjati in imeti za delo več časa. Razlike med izdelki skupin so se pojavile predvsem 
pri predstavitvi. Učenci eksperimentalne skupine so vse liste z ilustracijami vstavili v 
butaj in zgodbo pripovedovali ob vlečenju slik iz butaja. Učenci kontrolne skupine pa 
so izdelali premice zgodb in izdelke predstavili tako, da so liste zalepili v pravilen vrstni 
red in ob časovni premici pripovedovali zgodbo. Vsi so pokazali ustvarjalnost 
predvsem pa so dokazali, da lahko sodelujejo in skupaj naredijo zanimive izdelke.  
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Na prvi sliki kamišibaja o troglavem zmaju je prikazano, kako butaj zakriva del 
ilustracije na listu. To se je zgodilo v več primerih. Ugotovili smo, da bi morali učenci 
pred izdelavo na liste označiti vidni del lista v butaju. 

 

3.6.8.2 Zapisi opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Učence smo za delo pri novih nalogah naključno razdelili v štiri skupine. V dveh 
skupinah je delo potekalo brez zapletov, učenci so se dogovorili, katero nalogo bodo 
izbrali, in med sabo določili, kdo bo narisal kateri del zgodbe. V dveh skupinah so se 
pojavile težave pri dogovarjanju in sodelovanju. V eni od skupin ena učenka ni želela 
sodelovati z ostalimi člani. Spodbudili smo jo k delu in tudi druge člane pozvali, naj jo 
vključijo, vendar ni šlo. Odločili smo se, da ji omogočimo delo v drugi skupini, kjer je 
nato aktivno sodelovala. Četrta skupina je imela težave z dogovarjanjem, katero 
nalogo bodo izbrali. Z našo pomočjo smo določili naloge vsakega posameznika in 
potem je delo steklo. Pri predstavitvah so se izkazali vsi. Ura je bila uspešna, učenci 
so pokazali ustvarjalnost in veselje ob tem, ko je pri predstavitvi prišel na vrsto njihov 
del zgodbe. V treh od štirih skupin je pripovedovanje zgodbe prevzel eden od učencev.  

KONTROLNA SKUPINA 

Za delo v skupinah smo učence naključno razdelili v štiri skupine. Pri usklajevanju za 
izbiro naloge ni bilo nesoglasij. Opazili smo, da eden od učencev ne sodeluje. Vprašali 
smo ga, zakaj ne dela, in rekel je, da grdo riše in da bo s svojo sliko uničil izdelek vseh. 
S člani skupine so se dogovorili, da je pripravil prvi list z naslovom pesmi. Bil je vesel 
in njegov izdelek je bil dober. Pri predstavitvi so učenci sedeli na tleh pred tablo in v 
rokah držali časovno premico zgodbe, sestavljeno iz listov. Vsak učenec je povedal 
svoj del zgodbe in tako so vsi sodelovali pri predstavitvi. Opazili smo zadovoljstvo in 
jih pohvalili za trud.   

 

3.6.9 Feri Lainšček: Pekarne 

Obravnava učne enote se je v skupinah razlikovala v fazi novih nalog tako, da so bila 

navodila za naloge različna, a vseeno zelo podobna. V obeh razredih je vsak učenec 
dobil listek z delom pesmi Pekarne in njihova naloga je bila, da narišejo/naslikajo to, 
kar del pesmi prikazuje, kot si sami predstavljajo. Uro književnosti smo združili z 
likovno umetnostjo, kjer so učenci risali/slikali. Pri drugi uri književnosti, ki je potekala 
naslednji dan, so učenci predstavili svoje delo. V eksperimentalni skupini so izdelali 
dva skupinska kamišibaja in ju predstavili, v kontrolni skupini pa so se pri predstavitvi 
svojih del postavili v vrsto, pred seboj držali slike in skupaj recitirali pesem tako, da je 
vsak učenec povedal svoj del. Učencev je bilo toliko, da sta to naredili dve skupini (en 
del pesmi sta dobila po dva učenca v enem razredu). 

 

3.6.9.1 Analiza nalog 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Cilj naloge eksperimentalne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani pesmi  z 
izdelavo razrednega kamišibaja. Nalogo po taksonomijah uvrščamo v srednjo raven 
zahtevnosti. Navodilo naloge se je glasilo: »Za pesem Pekarne boste izdelali razredni 
kamišibaj. Vsak učenec bo dobil listek z delom pesmi in naslikal, kar prikazuje. Pri 
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naslednji uri književnosti ga boste predstavili tako, da bo ob vlečenju slik iz butaja vsak 
povedal svoj del pesmi.« Učencem eksperimentalne skupine smo pred začetkom dela 
na elektronski prosojnici predstavili točke z navodili za izdelavo kamišibaja26. V analizi 
predstavljamo en razredni kamišibaj. 

 

Slika 40: Razredni kamišibaj, 3.b 

Razredni kamišibaji vsebujejo izvirne ilustracije, ki so smiselno vezane na vsebino 
pesmi. Vsak list predstavlja del pesmi, vsi skupaj pa ustvarjalen končni izdelek (12 
listov). Vsaka ilustracija je domiselna na svoj način. V izvirnosti posebej izstopa 
predzadnja ilustracija za del pesmi Ulice diše po kruhu, dan začenja se v trebuhu, na 
kateri je prikazano, kako se vonj kruha vali iz okna na ulico.  

KONTROLNA SKUPINA 

Cilj naloge kontrolne skupine je bil poglabljanje doživetja o prebrani pesmi z izdelavo 
razredne dogajalne premice. Nalogo po taksonomijah uvrščamo v srednjo raven 
zahtevnosti. Navodilo naloge se je glasilo: »Za pesem Pekarne bo vsak dobil listek z 
delom pesmi in pri uri likovne umetnosti naslikal, kar prikazuje. Ko končate, prinesete 
liste na dogovorjeno mesto, kjer jih bomo uredili v pravilen vrstni red. Pri naslednji uri 
književnosti boste skupaj recitirali pesem tako, da bo vsak povedal svoj del.« V analizi 
predstavljamo slike ene skupine.  

                                            

26 Glej učno pripravo pod točko 8. 2. 1. 
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Slika 41: Dogajalna premica pesmi, 3. a 

Učenci so se odločili, da bodo pesem iz mišjega mesta prestavili v svet ljudi, tako da 
vsebina slik ni povsem vezana na vsebino pesmi. Sprememba je zanimiva in izdelek 
ustvarjalen. Slike so domiselne in kažejo, kako si učenci pesem Pekarne predstavljajo 
v likovni podobi.  

 

UGOTOVITVE 

V eksperimentalni skupini so učenci naredili dva razredna kamišibaja pesmi Ferija 
Lainščka Pekarne. V kontrolni skupini so izdelali dve dogajalni premici iste pesmi. 
Naloga je bila v obeh skupinah podobna. Razlika med izdelki je, da so učenci 
eksperimentalne skupine naredili še zaključni list, ki označuje konec kamišibaja (list z 
besedo Konec). Učenci so pesem upodobili tako, kot so si sami predstavljali, in bili pri 
tem ustvarjalni. Slike in ilustracije so izvirne. Največja razlika med nalogama se je 
pokazala pri predstavitvi izdelkov. Ugotovili smo, da je bila naloga eksperimentalne 
skupine zahtevnejša, saj so morali učenci biti pozorni, kdaj bodo na vrsti, da izvlečejo 
list iz butaja in povedo del pesmi, ki so ga upodobili. Učenci kontrolne skupine pa so 
se s slikami le postavili v vrsto in v pravilnem vrstnem redu je vsak povedal svoj del. 
Ta naloga je bila glede tega nekoliko lažja.  

 

3.6.9.2 Zapisi opažanj 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Ko smo učencem povedali, da bodo izdelali razredni kamišibaj za velik butaj, so izrazili 
navdušenje in pri delu pokazali motiviranost. Pri ustvarjanju so bili samostojni, zamisli, 
kako bodo vsebino predstavili, smo prepustili njim. Večina učencev ni prav takoj začela 
z risanjem, temveč so nekaj minut porabili za premislek, kako bi narisali del pesmi, ki 
so ga dobili. Pri ustvarjanju so imeli na razpolago butaj, da so lahko preverili, ali bo to, 
kar so narisali, vidno in ne skrito za okvirjem butaja. Pri predstavljanju kamišibaja so 
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se zelo izkazali. Obe skupini sta recitacijo ob kamišibaju ponovili dvakrat. Pri prvi 
prestavitvi so imeli še nekaj težav, saj nastop zahteva sodelovanje vseh. Najprej smo 
morali preveriti, ali so listi urejeni v pravilnem vrstnem redu. Ko smo liste vstavili v butaj, 
so se učenci postavili v vrsto tako, da so bili ob odkritju svojega dela pesmi ob butaju. 
Da so se uskladili, so porabili kar nekaj časa. Prva uprizoritev ni preveč uspela, pri 
ponovitvi nastopa pa so bili že uspešnejši in pokazali so več zadovoljstva. Nekaj 
učencev je reklo, da si želijo izdelati še kakšen razredni kamišibaj. Mentorica se je 
strinjala in povedala, da bodo metodo zagotovo še kdaj uporabili.  

KONTROLNA SKUPINA 

Pri uvodni motivaciji so učenci delali v parih in iskali asociacije na temo poklicev. Pred 
začetkom ure smo v dogovoru z učiteljico nekaj otrok presedli, tako da so pri uvodni 
motivaciji sodelovali vsi. Motivacija je na potek ure delovala pozitivno. Pri izražanju 
doživetij je eden od učencev rekel, da je postal kar lačen, ker mu je tako močno 
zadišalo po kruhu. Pri odgovarjanju na vprašanja za razumevanje smo poskušali k 
sodelovanju spodbuditi čim več učencev, saj nekateri brez spodbude niso sodelovali. 
Ko smo jim povedali, da bodo pri uri likovne umetnosti slikali dele pesmi, je večina 
učencev pokazala navdušenje. Trije učenci so izrazili nejevoljo in eden je rekel, da bi 
imel raje pouk matematike. Pri delu so bili samostojni. Večina učencev je takoj začela 
s slikanjem. Ko so zaključili, so liste odložili na tla pred tablo, kjer so se posušili. Učenci 
so nestrpno pričakovali, kdaj bodo predstavili pesem z razredno recitacijo. Vsak je 
poiskal svojo sliko. Pri predstavitvi dogajalne premice se je skupina učencev postavila 
pred tablo in vsak je povedal del pesmi. Pri skupni recitaciji so bili uspešni in opazili 
smo, da jim je bila dejavnost všeč. 
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4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA Z RAZPRAVO 

Katere razlike med izdelki novih nalog se pojavljajo pri klasično izpeljani uri 

književnosti v primerjavi z uro, pri kateri se uporablja kamišibaj? 

Zaradi večje preglednost razlik med izdelki novih nalog pri klasični uri v primerjavi z 
uro, pri kateri se uporablja kamišibaj, so te predstavljene ločeno v dveh tabelah. V 
nadaljevanju sledi komentar na ugotovitve. 

KAMIŠIBAJ PRI INTERPRETATIVNEM BRANJU (naloge v obeh skupinah enake) 

Naloge Razlike med izdelki klasične ure in ure s kamišibajem 

Osnovna 
raven 

Po analiziranih kriterijih med izdelki skupin ni večjih razlik. V obeh 
skupinah so nekateri izdelki bolj, drugi manj uspešni. Učenci skupine 
s kamišibajem so bili uspešnejši od učencev klasične obravnave pri 
eni obravnavi, in sicer pri nalogi urejevanja sličic z deli zgodbe v 
pravilen vrstni red.  

Izdelki obeh skupin so po taksonomski stopnji pokazali doseganje 
ravni poznavanja in razumevanja.  

Srednja 

raven 

Prav tako ni po analiziranih kriterijih (vsebinska izvirnost, besedni 

zaklad, oblika, zaključenost, pravopisna pravilnost, dolžina) 
opaznejših razlik med izdelki nalog srednje ravni. 

Pri eni od obravnav (Andrej Rozman Roza, Mleko) naloge 
eksperimentalne skupine vsebujejo več izvirnih zamisli, vendar so 
tudi izdelki kontrolne skupine večinoma domiselni.  

Višja raven Pri nekaterih izdelkih so razlike večje, pri drugih manjše, vendar na 
podlagi rezultatov lahko izpostavimo nekaj ugotovitev. 

Izdelki razreda, v katerem smo uporabili kamišibaj: 

- so ustvarjalnejši; 
- vsebujejo več zanimivih, izvirnih zamisli; 
- so oblikovno bolj povezani; 
- v veliko primerih vsebujejo dialog (čeprav nepravilno rabljen), 

stopnjevanje, so sestavljeni iz uvoda, jedra in zaključka; 
- so pri večini obravnav daljši, v odgovorih pa bolj smiselni od 

izdelkov kontrolne skupine. 

V obeh skupinah je pri večini izdelkov višjega nivoja razvidna tema, 
uporaba besed ja smiselna in raznolika, nekaj besed je manj 
pogostih. V izdelkih obeh skupin se pojavljajo pravopisne napake, kot 
so napačen zapis besed, nepravilna raba ločil, nepravilna raba velike 
začetnice, nedokončane besede ...  

Preglednica 1: Razlike med izdelki nalog (kamišibaj pri »interpretativnem« branju) 
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KAMIŠIBAJ PRI NOVIH NALOGAH (naloge so različne)27 

Raven naloge  

(Učna enota)28 

Razlike med izdelki klasične ure in ure s kamišibajem 

Osnovna raven Med izdelki skupin ni bilo razlik. Ilustracije obeh skupin so bile 
izvirne. 

Srednja raven 

Anja Štefan, 
Medved  

Kamišibaji vsebujejo izvirnejše ilustracije od ilustracij nalog 
učencev razreda, v katerem smo besedilo obravnavali na 
klasičen način. Ilustracije učencev kontrolne skupine so manjše. 

Niko 

Grafenauer, 
Kokosenzacija 

Pri obravnavi učne enote so bili uspešnejši izdelki učencev 

klasične obravnave, in sicer: 

- oglasi so ustvarjalnejši; 
- vsebujejo veliko izvirnih zamisli; 
- vsebujejo smiselno in izvirno uporabo besed;  
- oblikovno povezani. 

Analiza izdelkov obravnave, pri kateri smo uporabljali kamišibaj, 
je pokazala, da je bila naloga prezahtevna in nejasna. Le eden 
od učencev je izdelal kamišibaj z oglasom. 

Anja Štefan, 
Petelin in 
njegova suknjica  

 

Izdelki obeh skupin vsebujejo domiselne ilustracije, ki kažejo 
čutnodomišljijsko predstavo dela Petelin in njegova suknjica. 
Izdelki se razlikujejo v tem, da so listi z deli zgodbe 
eksperimentalne skupine vstavljeni v butaj, listi kontrolne skupine 
pa so združeni v dogajalno premico. 

Feri Lainšček, 

Pekarne 

Izdelki obeh skupin vsebujejo izvirne ilustracije/slike. Izdelek 

eksperimentalne skupine je razredni kamišibaj, kontrolne pa 
dogajalna premica – razlika je, da izdelki eksperimentalne 
skupine vsebujejo zaključno besedo Konec.  

Razlika je bila predvsem pri predstavitvi izdelkov. 

Višja raven 

Anja Štefan, 

Medved 

Izdelki obeh skupin so ustvarjalni, vendar pri vsaki skupini 

posebej izstopajo različna področja. Izdelki skupine, v kateri so 
učenci delali avtorski kamišibaj: 

- so zelo ustvarjalni, 
- vsebujejo izvirne zamisli (v nekaterih izdelkih tudi 

humorne); 

                                            

27 Izjema so naloge osnovne ravni. 
28 Učna enota je navedena pri nalogah ravni, pri katerih se razlike ne ujemajo.  
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- vsebujejo domiselne ilustracije, ki so smiselno povezane z 
vsebino; 

- imajo krajša besedila;  
- vsebujejo povprečen besedni zaklad, malo ali nič 

izstopajočih besed in besednih zvez; 
- imajo več pravopisnih in slogovnih napak.  

Izdelki klasične obravnave: 

- vsebujejo nove, nepričakovane zamisli in izražajo 
ustvarjalnost učencev; 

- vsebujejo zanimive besede in besedne zveze; 
- so oblikovno in vsebinsko povezani (uvod, jedro in 

zaključek, stopnjevanje); 
- so daljši (več besed); 
- imajo manj pravopisnih in slogovnih napak. 

Učenci kontrolne skupine so za izdelavo potrebovali manj časa. 
Nekateri niso upoštevali navodila in niso narisali dela zgodbe. 
Večini učencev, ki so izdelovali kamišibaje, je za ustvarjanje 
zmanjkalo časa in so morali delo dokončati doma. 

Niko 

Grafenauer, 
Kokosenzacija 

Izdelki obeh skupin so ustvarjalni, vendar pri vsaki skupini 

posebej izstopajo različna področja. Izdelki skupine, v kateri so 
učenci delali kamišibaj: 

- so zelo ustvarjalni; 
- vsebujejo izvirne zamisli (tudi humorne); 
- vsebujejo domiselne ilustracije, ki so smiselno povezane 

z vsebino; 
- vsebujejo smiselno uporabljene besede in besedne 

zveze iz obravnavane pesmi, pa tudi nove, podobne 
besede (pedenj putka, kokopolicist, kokopolicaj, veletorta, 
kokozapor). 

Izdelki klasične obravnave umetnostnega besedila: 

- so manj ustvarjalni; 
- vsebujejo nekaj zanimivih zamisli; 
- dolžina besedil je kratka. 

Učenci eksperimentalne skupine so za izdelavo potrebovali več 
časa. V izdelkih obeh skupin je nekaj pravopisnih in slogovnih 
napak. Večini učencev, ki so izdelovali kamišibaje, je za 
ustvarjanje primanjkovalo časa in so morali izdelek dokončati 
doma. 

Anja Štefan, 

Petelin in 
njegova suknjica  

Razlike med izdelki skupin so se pojavile predvsem pri 

predstavitvi. Učenci eksperimentalne skupine so vse liste z 
ilustracijami vstavili v butaj in zgodbo pripovedovali ob vlečenju 
slik iz butaja.  
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Učenci kontrolne skupine pa so izdelali časovne premice zgodb. 
Izdelke so predstavili tako, da so liste zalepili v pravilen vrstni red 
in ob njih pripovedovali zgodbo.  

Vsi so pokazali ustvarjalnost. 

Preglednica 2: Razlike med izdelki (kamišibaj pri novih nalogah) 

 

Ugotovili smo, da se pri urah, pri katerih smo kamišibaj uporabili pri interpretativnem 
branju, razlike pojavljajo predvsem pri nalogah višje ravni. Nad rezultatom smo 
presenečeni, saj smo pričakovali, da se bodo razlike pojavile tudi med izdelki osnovne 
in srednje ravni. Ena od možnih razlag, zakaj je analiza izdelkov pokazala take 
rezultate, je, da so bili tudi učenci skupine klasične obravnave motivirani za delo in so 
pripravili takšne izdelke, ki so dosegli zastavljene kriterije.  

Pri nalogah višje ravni je bila večina izdelkov skupine, v kateri smo pri interpretativnem 
branju uporabili kamišibaj, ustvarjalnejša od izdelkov iz kontrolne skupine. Rezultat je 
tako pokazal, da kamišibaj vpliva predvsem na naloge, ki zahtevajo doseganje najvišje 
stopnje razumevanja po taksonomijah – sintezo. Kamišibaj je namreč ustvarjalna 
metoda in kot taka spodbuja ustvarjalnost. 

Pri izdelavi avtorskih kamišibajev so se učenci osredinili predvsem na likovni del, 

medtem ko so izdelki klasične obravnave pokazali več ustvarjalnosti pri pisnem delu 
naloge. Po opažanjih ugotavljamo, da so imeli učenci v eksperimentalni skupini za 
izdelavo naloge premalo časa. Zgodbe so sestavljali sočasno z risanjem. O tem, da 
sta za izdelavo kakovostnega kamišibaja potrebna čas in delo, piše Plut - Pregelj (v 
Nagode in Rupnik Hladnik, 2018) in pravi, da morajo učenci, če želijo pripraviti svoje 
zgodbe in risbe, najprej poiskati bistvo, razmišljati o argumentih, jih osmisliti in ustvariti 
odnos do njih. Spoznali smo, da bi bilo bolj smiselno, če bi besedila zapisali prej, jih 
skupaj z učenci pregledali in določili pomenske enote. Nagode in Rupnik Hladnik 
(2018: 20) predlagata, da učenci najprej delajo z že zapisanim izhodiščnim besedilom, 
šele kasneje pa izdelujejo avtorske kamišibaje. 

Pri obravnavi, pri kateri so učenci kontrolne skupine izdelovali oglase za iskanje kokoši, 
so bili izdelki zelo ustvarjalni, medtem ko je bila naloga, ko so učenci izdelovali oglase 
kamišibajev, prezahtevna. Nalogo je izbralo malo učencev in večina izdelkov ni 
dosegala ciljev. Spoznali smo, da moramo metodo kamišibaja, kot tudi druge metode, 
uporabiti premišljeno. Učence za delo namreč motivirajo tudi druge naloge, katerih 
izdelki so lahko ustvarjalnejši od izdelovanja kamišibaja. 

Pravopisno in slogovno med izdelki skupin ni bilo večjih razlik. V obeh so se pojavljale 
napake, kot so napačen zapis besed, neustrezna raba ločil, slogovno zaznamovane 
besede itd. Prav tako nismo opazili pomembnih razlik pri uporabi redkejših besed in 
besednih zvez. Dolžina izdelkov je bila med obravnavanimi zelo različna. Odvisna je 
bila tudi od tega, koliko časa so imeli učenci na razpolago v fazi novih nalog. Blažić 

(2000) utemeljuje, da obstaja povezava med besednim zakladom in 
ustvarjalnostjo, ne obstaja pa povezava med dolgim in 'dobrim' besedilom – 
lahko se zgodi, da kratka besedila vsebujejo več idej in so ustvarjalnejša. To se 
je pokazalo tudi v naši raziskavi, saj je bila večina izdelkov z večjim številom besed 
slogovno, vsebinsko in oblikovno izvirnejših, nekateri pa so bili »slabši«. 

Med izdelki skupine, v kateri so učenci delali razredni kamišibaj, in med skupino 
klasične obravnave, v kateri so učenci izdelali dogajalno premico zgodbe, ni večjih 
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razlik. Razredni kamišibaj se je pokazal kot izvirna metoda, ki je učence zelo motivirala 
za delo.  

Po opažanjih in analizi izdelkov ugotavljamo, da učenci za izdelavo kamišibajev 
porabijo veliko časa, zato je smiselna blok ura ali povezava z likovno umetnostjo. 
Proces ustvarjanja namreč zahteva svoj čas. V prvi uri bi učence motivirali in jih 
pripravili na drugo uro, v kateri bi potekalo ustvarjanje. O tem piše Blažić (1992) in 
razlaga, da na izvirne rešitve pomislimo šele po tem, ko smo premleli vse splošne, 
vsakdanje odgovore.  

Pri kateri obliki obravnave umetnostnega besedila so učenci bolj motivirani? 

Pri opazovanju učencev pri delu smo bili pozorni predvsem na motiviranost, 
sodelovanje in vzdušje v razredu. Trdimo lahko, da je kamišibaj učence zelo motiviral 
za delo in večina je izrazila željo, da bi ga večkrat uporabili. Tudi ko smo kamišibaj 
uporabili pri »interpretativnem« branju, so v tišini pozorno opazovali ter poznavanje in 
razumevanje umetnostnih besedil pokazali pri odgovarjanju na vprašanja za 
razumevanje. Med samostojnim izdelovanjem kamišibajev so prav tako izrazili 
navdušenje in pri delu pokazali veliko mero motiviranosti. Na podlagi opažanj pa 
ugotavljamo, da so bili učenci za delo motivirani tudi pri klasični obravnavi. Prav tako 
je bilo v obeh razredih večino časa prijetno vzdušje in večina učencev je aktivno 
sodelovala. Nekaj težav smo opazili le pri usklajevanju pri delu v parih in v skupinah. 
V obeh razredih so učence nekatere dejavnosti bolj motivirale kot druge. Opazili smo, 
da večino učencev zelo motivira predstavitev lastnih del ostalim učencem. 

Kakšen je odnos učencev do uporabe kamišibaja v nasprotju s klasično 
obravnavo? 

 

Graf 1: Prikaz odgovorov učenk in učencev na vprašanje, ali se jim zdi obravnava umetnostnega besedila 
zanimivejša, če pouk poteka s kamišibajem 

Večina učenk in učencev (94 %) je na vprašanje, ali se jim zdi obravnava 
umetnostnega besedila zanimivejša, če pouk poteka s kamišibajem, odgovorila 
pritrdilno. Nekaj učencev (6 %) pa je označilo, da se jim obravnava s kamišibajem ne 
zdi zanimivejša. 

Iz pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da se učencem obravnava umetnostnega 
besedila zdi zanimivejša, če pouk poteka s kamišibajem. Takšen rezultat je pokazala 
tudi naša akcijska raziskava. Večina učencev je bila pri pouku s kamišibajem zelo 
motivirana za delo in je izrazila zanimanje, da bi kamišibaj pri pouku uporabili večkrat. 
Nekaj učencev je nezanimanje izrazilo predvsem pri obravnavah, pri katerih so morali 
sami izdelovati kamišibaje. Predvidevamo, da je bila metoda učencem manj zanimiva 
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predvsem zato, ker smo jo za namen raziskave v kratkem času uporabili tako pogosto. 
Nagode in Rupnik Hladnik (2018) sicer predlagata, da kamišibaj v enem oddelku 
uporabimo nekajkrat letno, odvisno od razreda, in dodajata (prav tam), da se ga ob 
premišljeni uporabi učenci vsakič razveselijo.  

Ali se odstotek učencev, ki si želijo, da bi pri pouku večkrat uporabili kamišibaj, 
razlikuje glede na spol, in če se, kako?  

 

Rezultati evalvacijskih listov kažejo, da se odstotek sodelujočih učencev, ki si pri pouku 
želijo večkrat uporabiti kamišibaj, glede na spol razlikuje. Vse učenke eksperimentalne 
skupine so po vseh izvedenih učnih urah poročale, da si želijo, da bi pri pouku večkrat 
uporabili kamišibaj, medtem ko je nekaj učencev (10 %) označilo, da si tega ne želijo. 

Nekaj učencev je tudi povedalo, da jim kamišibaj ni všeč, ker ne marajo risati. Kljub 
temu da je nekaj učencev izrazilo, da se jim obravnava s kamišibajem ne zdi 
zanimivejša, je po opažanjih večina učencev kamišibaje delala z navdušenjem. Eden 
od učencev je samoiniciativno izdelal dva dodatna kamišibaja z zanimivimi avtorskimi 
zgodbami in nam jih v odmoru predstavil. Ko smo kamišibaj uporabili pri 
interpretativnem branju, so vsi pozorno poslušali in opazovali pripovedovanje. 
Razumevanje in motiviranost so pokazali pri sodelovanju v pogovoru o besedilu, v 
katerega so bili enakovredno vključeni učenci in učenke. Izhajamo lahko iz spoznanj, 
ki jih zapiše Heacox (2009), da je spol le še en pogled na razlike med učenci. Učitelj 
lahko z uporabo raznolikih metod in oblik dela pripravi pouk, ki za vse omogoča dosego 
uspeha (prav tam). 

  

Graf 3: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje, ali  
si želijo, da bi pri pouku večkrat uporabili kamišibaj 

Graf 2: Prikaz odgovorov učenk na vprašanje, ali 
si želijo, da bi pri pouku večkrat uporabili kamišibaj 
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5 MODEL ZA NAČRTOVANJE, PRIPRAVO IN IZVEDBO 
OBRAVNAVE UMETNOSTNEGA BESEDILA Z UPORABO 
KAMIŠIBAJA 

 

IZHODIŠČA 

Kamišibaj smo preizkusili pri obravnavi umetnostnih besedil v 3. razredu osnovne šole. 
V raziskavi smo ga uporabili v dveh delih učne ure: pri »interpretativnem« branju in 
novih nalogah. Pri načrtovanju smo upoštevali načela diferenciacije in pripravili 
raznolike naloge na različnih zahtevnostnih ravneh. Izdelke učencev, ki so 
prisostvovali obravnavi s kamišibajem, smo primerjali z izdelki učencev, ki so 
sodelovali pri klasični obravnavi, in ugotovili, da se med izdelki večine nalog pojavljajo 
razlike. Kadar smo kamišibaj uporabili pri interpretativnem branju, so se razlike 
pojavljale predvsem pri nalogah višje ravni. Izdelki učencev obravnave s kamišibajem 
so vsebovali več izvirnih zamisli in so bili oblikovno in vsebinsko bolj povezani. Pri 
obravnavah, ko smo kamišibaj uporabili v fazi novih nalog, so izdelki nalog, pri katerih 
so učenci izdelovali kamišibaje z že pripravljenim izhodiščnim besedilom, v primerjavi 
z izdelki nalog klasične obravnave ustvarjalnejši in dosegajo zastavljene cilje. Analiza 
je pokazala, da so se pri izdelavi avtorskih kamišibajev učenci osredinili predvsem na 
likovni del, medtem ko so izdelki klasične obravnave pokazali več ustvarjalnosti pri 
pisnem delu naloge. Po opažanjih in analizi izdelkov ugotavljamo, da je kamišibaj 
metoda, ki učence ob ustrezni uporabi motivira za delo, lahko ga uporabimo v različnih 
fazah obravnave umetnostnega besedila, naloge s kamišibajem lahko načrtujemo in 
izpeljemo na različnih nivojih ravni razumevanja in z različnimi oblikami dela 
(individualna, v parih, skupinska). Ena od možnosti uporabe je, na primer, izdelava 
razrednega kamišibaja. Za načrtovanje in uporabo je pomembno tudi spoznanje, da 
za izdelavo kvalitetnega kamišibaja učenci potrebujejo kar nekaj časa, zato je smiselno 
načrtovanje blok ur in/ali medpredmetne povezave s poukom likovne umetnosti. Zaradi 
tega in ker je kamišibaj v slovenskem prostoru širše prisoten le nekaj let, smo se 
odločili oblikovati smernice za načrtovanje, pripravo in izvedbo obravnav književnih 
besedil s kamišibajem. Modeli bodo učiteljem v pomoč pri ustrezni in učinkoviti uporabi 
metode.  

 

NAČINI IN POSTOPKI REALIZACIJE 

Za učitelje predlagamo, da si najprej sami ogledajo nekaj kamišibajev. Tehnika je na 
videz preprosta, vendar je treba za dobro izdelavo kakovostnega kamišibaja upoštevati 
določene smernice. Učiteljem predlagamo, da se najprej udeležijo delavnic kamišibaja, 
kjer se dobi strokovno znanje, ki ga naj nato uporabijo pri izdelavi kamišibaja in pri delu 
v razredu. Najprej naj sami izdelajo kamišibaj in ga uporabijo pri pouku književnosti 
tako, da sami izberejo delo, ki ustreza priporočilom učnega načrta. Kamišibaj naj se 
pri obravnavi umetnostnega besedila najprej uporabi v fazi »interpretativnega« branja, 
da učitelji s praktičnim delom spoznajo, kako poteka izdelava, priprava na nastop in 
nastop. Učencem se tako sploh predstavi kamišibaj, sami pa se preizkusijo v vlogi 
pripovedovalca. S pridobljenim znanjem in izkušnjami lahko učitelji metodo nato 
uporabijo tudi v drugih delih obravnave in tako popestrijo pouk književnosti.  

Kot temeljno literaturo za raziskovanje metode v slovenskem jeziku priporočamo dve 
deli: priročnik Kamišibaj v šoli in doma (Nagode in Rupnik Hladnik, 2018), v katerem 
je zapisanih veliko zamisli in primerov uspešne prakse uporabe tehnike v šoli in doma, 
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ter knjigo Umetnost kamišibaja (Sitar, 2018), v kateri avtorica tehniko predstavi zelo 
podrobno. 

 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE 

S pomočjo raziskave literature, izdelave butajev in kamišibajev, načrtovanja in izvedbe 
obravnav umetnostnih besedil s kamišibajem, z opažanji in analizo izdelkov smo prišli 
do različnih spoznanj, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Butaj  

Učitelji naj zberejo ustrezno velikost butaja, ki je lahko primeren za list velikosti A3, A4 
ali četrtino formata A4. Pri delu v razredu so namreč uporabni vsi trije formati. Prednost 
majhnega butaja je, da je kamišibaj običajno izdelan v krajšem času, slabost pa je, da 
so slike manjše in slabše vidne z velike razdalje. Papirnate butaje iz kartona lahko 
učenci izdelajo pri pouku likovne umetnosti.  

Izdelava kamišibaja 

Učitelji naj najprej izberejo besedilo, lahko je poezija ali proza. Besedila naj bodo 
slikovita, z jasnim sporočilom, naj ne vsebujejo preveč zapletov in književnih oseb. Pri 
izboru naj učitelji upoštevajo predloge veljavnega učnega načrta ter interes in razvojno 
stopnjo učencev. Lahko izdelajo avtorski kamišibaj in napišejo novo besedilo.  

Sledi določanje teme in bistvenih enot, ki bodo prikazane na slikah. Določijo naj, koliko 
besedila bo za vsako sliko. S tem se določi število listov kamišibaja, pri čemer se 
upošteva, da ima kamišibaj še dva dodatna lista – naslovnico z naslovom in imenom 
avtorja (če učitelji niso sami avtorji, je ta podatek obvezen) ter odjavni list z besedo 
Konec.  

Zadnja faza je likovna izdelava. Učitelji naj se odločijo, v katero smer bodo vlekli liste. 
Dobro je, da se najprej nariše skica prizorov. Pri risanju naj bodo učitelji pozorni na 
videz junaka, prostor, dinamičnost postavitve (kadriranje), kot pogleda in odnos med 
slikami. Pri ustvarjanju naj bodo čim bolj izvirni in izberejo likovno tehniko, s katero bo 
izdelek viden z razdalje (flomaster, barvni svinčnik, tuš, oglje, akvarel … ). Barvice naj 
se uporabijo za manjše formate kamišibaja. Če učitelji niso vešči risanja, lahko izberejo 
druge tehnike, kot so kolaž, origami, fotografija, tisk idr. Izberejo naj tudi dovolj debele 
liste. 

Priprava na nastop in nastop 

Z vajo naj se učitelji naučijo pripovedovati ob vlečenju slik. Za pomoč si lahko besedilo 
zalepijo na zadnji del slik. Če debelina listov omogoča, naj jih izvlečejo in vstavijo v 
butaj, sicer pa naj jih odložijo za butaj. Za nastop naj učitelji izberejo primeren prostor 
v razredu, da za njimi ni motečih elementov (plakati, popisana tabla), hkrati pa naj 
preverijo, ali bodo vsi učenci videli slike. Pred nastopom je treba preveriti, ali so listi 
vstavljeni v pravilnem vrstnem redu. Pri nastopu naj ne spreminjajo glasu za različne 
like.  

Možnosti uporabe 

1. Kamišibaj v fazi »interpretativnega« branja29 

                                            

29 Primere učnih priprav z uporabo kamišibaja pri »interpretativnem« branju glej v Prilogah 8. 1. 
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Kamišibaj izdela učitelj in ga predstavi pri »interpretativnem« branju. Pri ponovnem 
branju lahko spodbudi učence, naj mu pomagajo pri pripovedovanju. Tako hkrati 
preverja še njihovo poznavanje zgodbe oziroma ali so sledili prvemu 
branju/pripovedovanju. 

2. Kamišibaj pri novih nalogah 

V spodnjih tabelah predstavljamo možnosti uporabe kamišibaja v fazi novih nalog. Tu 
zapišemo še okvirne cilje, kako potekajo nove naloge pri določeni možnosti uporabe. 
Čas izdelave je odvisen od likovne tehnike in velikosti butaja.  
 

a) Razredni kamišibaj30 
 

Razred: 1., 2., 3. razred 

Cilji31 

Učenci: 
‒ poglabljajo doživetja o prebrani pesmi/pravljici; 
‒ razvijajo strpnost do drugih; 
‒ čutnodomišljijsko predstavo zgodbe izrazijo z izdelavo razrednega 

kamišibaja. 

NOVE NALOGE 

 

Vsak učenec dobi listek z delom pesmi/pravljice in naslika/nariše, kar predstavlja. 

Na zadnjo stran lista kamišibaja zalepi listek z besedilom. Pred začetkom dela učitelj 
predstavil navodila za izdelavo razrednega kamišibaja: 

- nariši del pesmi/zgodbe, kot si ga sam predstavljaš; 
- ilustracije naj bodo zanimive, drugačne, take, da bodo gledalcem ostale v 

spominu; 

- razmisli, kaj je smiselno za tvoj del pesmi in kaj želiš poudariti.  

Učenci pripravijo material za slikanje/risanje. Medtem ko slikajo/rišejo, učitelj 
spremlja njihovo delo. Ko končajo, pospravijo material in odložijo liste na 
dogovorjeno mesto. Pri naslednji uri se preizkusijo v predstavitvi skupinskega 
kamišibaja. Liste uredijo, jih vstavijo v butaj, se postavijo v pravilen vrstni red tako, 
da pride vsak učenec na vrsto za svoj del zgodbe/pesmi, in pripovedujejo/recitirajo 
ob vlečenju slik iz butaja. 

Preglednica 3: Smernice za izdelavo razrednega kamišibaja 

 

b) Kamišibaj z znano zgodbo32 

Razred: 1., 2., 3. razred 

                                            

30 Primer učne priprave za izdelavo razrednega kamišibaja glej v Prilogah pod točko 8. 2. 4. 
31 Cilji prirejeni po Učnem načrtu. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Oblika ciljev povzeta po Potrč (2018). 
32 Primere učnih priprav za izdelavo kamišibaja z znano zgodbo glej v Prilogah pod točko 8. 2. 1, 8. 2. 
2, 8. 2. 3. 
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Cilji 

Učenci: 
‒ poglabljajo doživetja o prebrani pesmi/pravljici; 
‒ obnavljajo dogajanje pesmi/pravljice; 
‒ razvijajo strpnost do drugih (če delajo v paru ali skupini); 
‒ čutnodomišljijsko predstavo zgodbe izrazijo z izdelavo kamišibaja. 

NOVE NALOGE 

 

Učitelj določi pomenske enote in naredi liste z deli besedila. Vsak list v kamišibaju 

predstavlja del zgodbe/pesmi. Učenci dobijo liste in papirnate butaje. Pred začetkom 
dela učitelj predstavil navodila za izdelavo kamišibaja: 

- na prvi strani je naslov dela in ime avtorja zgodbe, če ga je napisal 
pisatelj/pesnik, na zadnji strani je beseda Konec (lahko še domiselna 
ilustracija, ki se povezuje z zgodbo); 

- na slikah navadno ni besedila, besedilo je na zadnji strani, da ga vidi samo 
kamišibajkar; 

- rišemo le najpomembnejše stvari, ne podrobnosti; 
- kamišibaj je zanimivejši, če rišemo tako, kot bi snemali s kamero – včasih je 

slika taka, kot bi jo gledali od blizu, včasih od daleč (ponazori z nekaj primeri 
slik); 

- rišemo, kot bi gledali sliko iz različnih zornih kotov (ponazori s primerom); 
- vsaka slika naj preseneti – naj je zanimiva. 

Medtem ko učenci v skupini delajo kamišibaje, učitelj spremlja njihovo delo. Če 

končajo prej, vadijo predstavitev kamišibaja. Ko vsi končajo z delom oziroma pri 
naslednji uri, učitelj učence spodbudi, da predstavijo svoje kamišibaje ostalim v 
skupini/razredu. 

Preglednica 4: Smernice za izdelavo kamišibaja z znano zgodbo 

 

c) Avtorski kamišibaj (nova zgodba)33 

Razred: 2., 3. razred 

Cilji 

Učenci: 

‒ poglabljajo doživetja o prebrani pesmi;  
‒ tvorijo lastno besedilo, ki je tematsko povezano z obravnavanim besedilom; 
‒ razvijajo strpnost do drugih (če delajo v paru ali v skupini); 
‒ čutnodomišljijsko predstavo zgodbe izrazijo z izdelavo kamišibaja. 

                                            

33 Primere učnih priprav za izdelavo avtorskega kamišibaja glej v Prilogah pod točko 8. 2. 2 in 8. 2. 3 
(naloga višje ravni). 
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NOVE NALOGE 

 

Učitelj učence spodbudi, da napišejo besedilo, ki bo zanimivo za kamišibaj. Učenci 

napišejo besedilo in določijo pomenske enote. Pri tem jim pomaga učitelj. Učenci 
dobijo liste in papirnate butaje. Ko določijo enote, začnejo z risanjem/slikanjem. Vsak 
list v kamišibaju predstavlja del zgodbe/pesmi. Pred začetkom dela učitelj predstavi 
navodila za izdelavo kamišibaja: 

- na prvi strani je naslov dela in ime avtorja zgodbe, na zadnji strani je beseda 
Konec (lahko še domiselna ilustracija, ki se povezuje z zgodbo); 

- na slikah navadno ni besedila, besedilo je na zadnji strani, da ga vidi samo 
kamišibajkar; 

- rišemo le najpomembnejše stvari, ne podrobnosti; 
- kamišibaj je zanimivejši, če rišemo tako, kot bi snemali s kamero – včasih je 

slika taka, kot bi jo gledali od blizu, včasih pa od daleč (ponazori z nekaj 
primeri slik); 

- rišemo, kot bi gledali sliko iz različnih zornih kotov (ponazori s primerom); 
- vsaka slika naj preseneti – naj je zanimiva. 

 

Medtem ko učenci pišejo in rišejo/slikajo, učitelj spremlja njihovo delo. Če 

potrebujejo pomoč, jim pomaga. Če kateri od učencev prej zaključi, na svojem mestu 
premisli, kako bo predstavil svoj kamišibaj. Ko vsi končajo z delom oziroma pri 
naslednji uri, učitelj učence spodbudi, da predstavijo svoje kamišibaje ostalim v 
skupini/razredu. 

Preglednica 5: Smernice za izdelavo avtorskega kamišibaja 

 

Po predstavitvi naj se učitelji z učenci pogovorijo in jih spodbudijo, da poročajo o 
počutju med ustvarjanjem in izvedbo. Najboljše izdelke se lahko predstavi še učencem 
ostalih razredov ali se naredi razstavo z izdelki.  

Kot smo omenili v teoretičnem delu, lahko učitelji poleg omenjenih možnosti uporabe 
kamišibaj uporabijo tudi v drugih delih učne ure obravnave književnih besedil. Možnosti 
je namreč veliko.  
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6 SKLEPNE MISLI 

 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo načrtovali in izvedli 18 učnih ur pouka 
književnosti. Književna besedila smo obravnavali po klasičnem modelu in s 
kamišibajem. Pri izbiri književnih besedil smo upoštevali predloge veljavnega učnega 
načrta, priporočila za izbiro besedil, primernih za kamišibaj, in mnenje mentoric. Kljub 
temu so učenci poročali, da so nekatera besedila prekratka. Pri izbiri besedil bi morali 
več pozornosti posvetiti razvojni stopnji učencev. Metodo kamišibaja smo raziskali in 
spoznanja preizkusili pri delu v razredu tako, da smo ali sami pripravili kamišibaje in jih 
uporabili v razredu ali načrtovali in izpeljali učne ure, pri katerih so učenci sami delali 
kamišibaj (individualno, v skupini in razredni kamišibaj). Spoznali smo, da je za 
izdelavo kakovostnega kamišibaja in za pripravo na nastop treba veliko časa, vendar 
je trud poplačan, ko končni izdelek predstavimo učencem in vidimo njihovo 
navdušenje. V času raziskave smo zbrali veliko materiala, ki smo ga glede na 
oblikovane kriterije preučili in analizirali, evalvacijskih listov in opažanj med delom v 
učilnici. Zanimalo nas je predvsem, ali se bodo pojavljale razlike med izdelki učencev 
pri učnih urah s kamišibajem in urah, izvedenih na klasičen način. Pri izbiri kriterijev za 
ugotavljanje razlik smo imeli kar nekaj težav, saj so izdelki tako raznoliki, da je težko 
dobiti primerne kriterije za vse vrste nalog. Kljub temu so ugotovitve, do katerih smo 
prišli z analizo, pri večini nalog potrdile naše domneve. Ugotovili smo, da se pri urah, 
pri katerih smo kamišibaj uporabili pri »interpretativnem« branju, razlike pojavljajo 
predvsem pri nalogah višje ravni, pri obravnavah, pri katerih smo kamišibaj uporabili v 
fazi novih nalog, pa so izdelki učencev, ki so izdelovali kamišibaje z že pripravljenim 
izhodiščnim besedilom, v primerjavi z izdelki nalog klasične obravnave ustvarjalnejši. 
Pri izdelavi avtorskih kamišibajev, ko so učenci sami zapisali besedilo, so se učenci 
osredotočili predvsem na likovni del in besedila ne izstopajo v izvirnosti, medtem ko so 
izdelki klasične obravnave pokazali več ustvarjalnosti pri pisnem delu naloge. Ugotovili 
smo tudi, da učenci za izdelavo kamišibajev porabijo veliko časa, vendar so izdelki v 
večini primerov zelo ustvarjalni in učenci so izrazili željo, da bi metodo pri obravnavi 
umetnostnih besedil uporabili večkrat. Kot uspešna uporaba metode se je izkazal tudi 
razredni kamišibaj. Spoznanja smo uporabili pri pisanju priporočil za učitelje. 

Ker je tovrstna raziskava in analiza podatkov subjektivne narave in smo raziskavo 

izvedli na majhnem vzorcu, rezultatov ne moremo posplošiti. Raziskavo bi lahko 
razširili in jo izvedli v več oddelkih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, da bi bili 
rezultati objektivnejši. Metoda kamišibaja je v Sloveniji poznana le nekaj let, zato je še 
veliko možnosti za raziskavo. Pri pouku književnosti bi lahko kamišibaj uporabili, na 
primer, tudi pri metodi dolgega branja. Tako bi obudili in v šoli preizkusili tradicionalno 
obliko japonskega kamišibaja. Pripovedovanje ob vlečenju slik iz lesenega odra bi 
lahko uporabili tudi kot metodo govornega nastopa in ugotavljali razlike s klasičnim 
načinom priprave in izpeljave le-tega. Velja še omeniti, da je med raziskavo enega od 
učencev – dislektika – kamišibaj zelo motiviral za delo in njegovi izdelki so bili zelo 
ustvarjalni, pokazal je tudi željo, da predstavi svoje izdeleke. O prednostih uporabe 
kamišibaja z otroki s posebnimi potrebami pišeta avtorici Nagode in Rupnik Hladnik 
(2018). Kako metodo uporabiti pri pouku slovenščine in jo prilagoditi omenjeni skupini, 
je lahko tudi ena od možnosti za nadaljnje raziskave. 
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8 PRILOGE  

 

8.1 Učne priprave obravnave umetnostnih besedil s kamišibajem 
(»interpretativno« branje) 

8.1.1 Učna enota: O povodnem možu, slovenska ljudska pravljica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. b 

Mentorica na OŠ: / Datum: 6. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice O povodnem 
možu in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: O povodnem možu, slovenska ljudska pravljica 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

           Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo med 

poslušanjem; 
3. vživljajo se v otroka iz pravljice, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še 

vedno zelo podoben; 
4. spoznajo tridelno ljudsko pravljico; 
5. obnavljajo dogajanje pravljice O povodnem možu;  
6. domišljijski svet ubesedujejo tako, da postavijo sebe za osrednjo 

književno osebo oz. o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi; 
7. poglabljajo doživetja o prebranem/uprizorjenem besedilu in tvorijo 

besedilo, ki je tematsko povezano z besedilom O povodnem možu. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: zemljevid Slovenije, drsnice, butaj, kamišibaj 

Viri in literatura: 

- Kordigel, M. (2001). Proza v delovnem zvezku Jaz pa berem! V: Kordigel, 
M. in Saksida, I. Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana. Rokus. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf
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- O povodnem možu. (2016). Pridobljeno s 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica_o_povodnem_mo%C5%BE 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza 

šolske 
interpreta
cije 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna 
oblika, 
barvni 
listi 

 

»Radi plavate? Si kdo upa dati glavo pod vodo? 
Si kdo upa gledati pod vodo?« Z masko. 
»Kaj pa vidimo pod vodo?« ...  
»Kdo živi pod vodo?  
Najglobje, prav na morskem dnu, kamor se ne 
more potopiti nihče, živi povodni mož.  
Kakšen pa je povodni mož?« 

Na tablo zapisujem ideje učencev. 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev 
in 
interpretat
ivno 
branje  

Frontalna 

učna 
oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemljevid 
Slovenije 

»Delo, ki ga bomo danes spoznali, je ljudska 

pravljica. Ali veste, kaj to pomeni?« Da ne 
poznamo avtorja. 

»Ljudske pravljice so se prenašale iz roda v rod 
in vsak pripovedovalec je lahko kaj dodal ali 
izpustil; tako je nastala pravljica, kot jo poznamo 
danes. Za ljudske pravljice so značilna pravljična 
števila (3, 7, 9, 10, 12).  

Ta pravljica izvira iz Prekmurja. Ali veste, kje je 

to?«  

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 

Prekmurje.  

»Pravijo, da se je to, o čemer govori pravljica, 

zgodilo na Notranjskem v Cerkniškem jezeru.« 

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 

Cerkniško jezero.  

 

»Zdaj se pa umirite. Prinesla sem butaj. V butaju 
je kamišibaj, pravljica v slikah. Na ta način so 
ljudje na Japonskem pripovedovali zgodbe.« 

Butaj odložim na mizo. Odprem vratca, preberem 

naslov pravljice. Ob slikah pripovedujem. Ko 
končam, zaprem vratca butaja. 

Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

Cilj 4 
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Premor po 

branju 

Individual

na učna 
oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 
doživetij 
ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednoten
je 

Frontalna 
učna 
oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil ob poslušanju in gledanju 

pravljice?« Dobro, bil sem žalosten ... 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« Da./Ne. Po 

smislu. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?« Povodni 
mož, sobe ... Po smislu. 

 

NEZNANE BESEDE 

braniti – prepovedati, ne dovoliti (v tem primeru) 

breg – pas zemlje ob vodi 

revščina – ko imajo revni ljudje premalo denarja 

(materialnih dobrin)  

povodnja – poplava 

 

POZNAVANJE 

»Je deček vedno ubogal starše?« Ne.  

»Kdo je rešil dečka, da se ni utopil?« Povodni 

mož.  

 

RAZUMEVANJE 

»Koliko sob pokaže povodni mož dečku?« Tri. 

»Zakaj, mislite, da ravno tri?« Ker je tri pravljično 
število. 

»Povodni mož je tridelna pravljica, saj se v njej 
ponovijo tri skoraj enaka dejanja.«  

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini pravljice. 
Če je trditev pravilna, na moj znak vstaneš, če je 
napačna, počepneš, če v besedilu tega podatka 
ni, pa sediš na stolu.« 

Trditve 

- »Povodni mož je živel v kraljestvu, ki je 
bilo na dnu reke.« (pravilno) 

- »Povodni mož je dečka najprej odnesel v 
srebrno sobo.« (nepravilno; pravilno je: 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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»Povodni mož je dečka najprej odnesel v 
stekleno sobo.«) 

- »V zlati sobi je deček jokal, ker se je 
spomnil, da pogreša svojega kužka.« 
(nepravilno; pravilno je: »V zlati sobi je 
deček jokal, ker se je spomnil, da pogreša 
svoje starše.«) 

- »Deček in povodni mož sta v zlati sobi 
sedela na zlatih stolčkih.« (tega podatka 
ni v pravljici) 

- »Povodni mož je bil žalosten, ko je 
ugotovil, da je družina pomembnejša od 
njegovih dragocenosti.« (pravilno) 
 

ANALIZA 

»Kako se je počutil otrok v kraljestvu povodnega 
moža?« Bil je žalosten./Ni se počutil dobro./Želel 
je domov.  

 

VREDNOTENJE 

»Lahko z denarjem kupimo ljubezen?«  

 

SINTEZA 

»Kako bi se počutil ti, če bi se ti to zgodilo?«  

Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 

Ponovno 
branje in 
nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna 
oblika 

 

 

Tabelska 

slika 
(avtor in 
naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Pripravite se na poslušanje in pozorno glejte. 

Zdaj bom ponovno pokazala kamišibaj.«  

Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je namenjena 

knjigi, napišite naslov pravljice.« 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. Vsaka 
raven je zapisana z drugačno barvo. 
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Individual
na učna 
oblika, 

drsnica z 

navodili 
za nove 
naloge 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Na listku je besedilo z obnovo pravljice. Nekaj 

besed manjka. Dopolni jih. 

 

Srednja raven 

Napiši, kaj bi napisal povodnemu možu v 

zahvalo, če bi bil ti deček, ki ga je rešil. 

 

Višja raven 

Ko sem se sprehajal ob morju, mi je spodrsnilo in 

sem padel. V vodi sem zagledal ... 

Napiši, kaj se je zgodilo. 

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam njihovo 

delo. Če kateri od učencev prej zaključi, mora 
narisati povodnega moža.  

Ko končajo, za vsako raven preberem delo enega 
učenca. Pred branjem novih za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 6 

 

 

 

Cilj 7 

 

8.1.2 Učna enota: Anja Štefan, Volk obuje nove čevlje 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. b 

Mentorica na OŠ: / Datum: 9. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Volk obuje nove 
čevlje in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Volk obuje nove čevlje 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo med 

poslušanjem; 
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3. vživljajo se v volka, ki je sicer drugačen od njih, a jim je vseeno zelo 
podoben; 

4. oblikujejo lastna stališča do ravnanja književne osebe in jih utemeljijo; 
5. poglabljajo doživetja o prebranem/uprizorjenem besedilu in tvorijo 

besedilo, ki je tematsko povezano s pesmijo Volk obuje nove čevlje. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, butaj, kamišibaj 

Viri in literatura: 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 
- Štefan, A (2009). Lonček na pike. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Faza 

šolske 
interpret. 

Učne oblike, 

učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opomb

e 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika, 

zvezek 

 

 

»V zvezek zapišite eno besedo. Lahko je 
beseda za predmet, žival, rastlino, lahko je 
na primer nekaj, kar vidimo zunaj ali pa v 
razredu, lahko je nekaj čisto posebnega, 
nevsakdanjega.« 
Počakam, da napišejo besede. 
 
»Prosim vas, da mi preberete vaše besede, 
da jih zapišem na tablo.« 
 
Pišem besede na tablo. Ko končam, 
pogledam na tablo in naključno izberem 
nekaj parov besed.  
 
Npr. konj in ogledalo 
»Zamislite si konja, ki si je od nekdaj želel, 
da bi imel v svoji staji ogledalo. Tako bi se 
lahko ves čas občudoval in si urejal grivo. 
Tudi pri umivanju zob bi mu prišlo zelo prav, 
saj brez ogledala nikoli ni bil prepričan, ali 
so že vsi zobje ščetkani.« 
 
Spodbudim učence, da se tudi sami 
preizkusijo v igri dveh besed.  
 

Cilj 1   
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Na tablo zapišem besedi VOLK in ČEVLJI. 

»Kaj bi lahko volk naredil s čevlji?« Jih 
obul./Pojedel ... Po smislu. 

Napoved 
besedila, 
umestitev 
in 
interpretat
ivno 
branje  

Frontalna 
učna oblika, 
drsnica s sliko 
Anje Štefan 

»Pesem, ki jo bomo spoznali, je napisala  

pisateljica na sliki.« Pokažem drsnico s 

sliko. »Mogoče kdo ve, kako ji je ime?« Anja 
Štefan.  

»Anja Štefan se je rodila v Šempetru pri 
Gorici in je letos, 2. aprila, praznovala svoj 
50. rojstni dan. Poznate koga, ki je toliko 
star?« 

 

»Zdaj se pa umirite. Prinesla sem butaj. V 

butaju je kamišibaj, pravljica v slikah. Na ta 
način so ljudje na Japonskem pripovedovali 
zgodbe.« 

Butaj odložim na mizo. Odprem vratca, 

preberem naslov pravljice. Ob slikah 
pripovedujem. Ko končam, zaprem vratca 
butaja. 

Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

/ 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi. 

 

Izražanje 
doživetij 
ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednoten
je 

 

Frontalna 
učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Z eno besedo povej, kako si se počutil ob 

gledanju in poslušanju.« Vesel, sproščen ... 

»Kaj ti je bilo najbolj všeč?« 

 

NEZNANE BESEDE 

gostija – pojedina, navadno ob kakem 
pomembnem dogodku 

gospod – odrasel moški 

 

POZNAVANJE 

»Kaj je obul volk?« Čevlje. 

»Kam je odšel?« Na gostijo. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj volk sezuje čevlje?« Ker ga tiščijo. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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»Kaj pomeni, da je pač volk in ne gospod?« 

Da volkovi nimajo obutih čevljev./Da ni 
človek.  

 

UPORABA 

»Vstanite. Prestavljajte si, da ste volkovi. 
Stopajte po razredu kot volkovi, ki so obuti 
v ne ravno udobne čevlje.« 

 

ANALIZA 

»Zakaj, misliš, da si je volk sploh obul 

čevlje?« Da bi bil lepši, ker gre na gostijo ... 
po smislu. 

»Bi ti naredil enako kot volk, če bi bil na 
njegovem mestu?« 

 

VREDNOTENJE 

»Ali se je volk prav odločil, ko je sezul 
čevlje? Zakaj?«  

 

SINTEZA 

»Kaj bi svetoval volku, da naredi, če bi bil 
rad bolj podoben gospodu?« Po smislu. 

 

»Ali se za različne priložnosti oblečeš 

drugače? Zakaj?« Različni odgovori 
učencev. 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

Ponovno 
branje in 
nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelska 

slika (avtorica 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno recitirala pesem ob sliki 

s kamišibajem.« 

Učenci pozorno gledajo in poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in napišite ime avtorice in 

naslov pesmi.« 

 

Na tablo napišem naslov pesmi. 
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in naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

 

 

 

Individualna 
učna oblika 

 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. 
Vsaka raven je zapisana z drugačno barvo 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Napiši volku, kaj naj naredi, če bi vseeno 

rad izgledal kot gospod. Pomagaj si z 
vprašanji: 

- Kako so gospodje oblečeni? 
- Kako se gospodje obnašajo? 
- Kaj pravi gospodje delajo? 

 

Srednja raven 

Napiši, kako se boš ti uredil kot gospod ali 

gospa, ko boš velik/velika.  

 

Višja raven 
Napiši podobno pesem, le da govori o 
drugi živali. 
 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 
njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati nove, udobnejše 
čevlje za volka.  

Ko končajo, pokličem za vsako raven po 
enega učenca, da prebere svojo nalogo. 
Pred branjem nalog za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

8.1.3 Učna enota: Medved in miška, latvijska ljudska pravljica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. b 

Mentorica na OŠ: / Datum: 13. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Medved in 
miška in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 
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Učna enota: Medved in miška, latvijska ljudska pravljica 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju in gledanju; 

3. ubesedujejo čustva in razpoloženje književnih oseb – miške in medveda; 

4. obnavljajo zgodbo pravljice Medved in miška; 

5. poglabljajo doživetja o prebranem/uprizorjenem besedilu in tvorijo besedilo, 

ki je tematsko povezano s pravljico Medved in miška. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: knjiga Mamka bršljanka, drsnica z zemljevidom Evrope, kamišibaj, 

butaj, drsnice 

Viri in literatura: 

- Brenkova, K. (1999). Mamka bršljanka: Pravljice s celega sveta. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 
predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika, 
barvni listi 

 

»Izbrala bom učenca, da nam bo s 
pantomimo pokazal žival. Naša naloga 
bo, da ugotovimo, katero žival nam 
kaže.« 
Enemu od učencem na uho rečem, naj 
pokaže žival – medveda. Ostali učenci 
ugotavljajo, kaj kaže. Ko uganejo, 
skupaj povemo značilnosti medveda, ki 
so opisane tudi v pravljici. 
»Kje živijo medvedi?« V brlogu. 

Cilj 1 
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»Imajo medvedi roke?« Ne, imajo šape. 
»Kako se oglašajo?« Renčijo, rjovijo ... 
»Kaj jedo?« Med, gozdne sadeže, miši 
... medvedi so vsejedi (jedo rastline in 
meso). 
 
Izberem še enega učenca, da nam 
pokaže še drugo žival – miško, ostali 
otroci pa ugotavljajo. 
»So miške velike?« Ne. 
»Kakšne barve so navadno miške?« 
Rjave, sive. 
»Kakšne oči imajo?« Črne, velike. 
»S čim se prehranjujejo?« Žito, zrnje, 
poljski pridelki ...  
»Miši so glodavci.« 
 
»Poznam pravljico o medvedu in miški. 
Kaj mislite, kaj bi se lahko zgodilo v 
pravljici, v kateri nastopata medved in 
miška?« Po smislu. 

Napoved 
besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 
učna oblika, 
knjiga 
Mamka 
bršljanka, 
drsnica z 
zemljevidom 
Evrope 

Pokažem knjigo Mamka bršljanka.  

»Jo poznate?« 

»V knjigi so zbrane pravljice s celega 
sveta. Ena od njih je tudi pravljica o 
medvedu in miški. Ta pravljica je 
latvijska, kar pomeni, da prihaja iz 
Latvije. Ali veste, kje je Latvija?« 

Na zemljevidu Evrope pokažem Latvijo. 

 

»Mislite, da je bila pravljica najprej 

zapisana v slovenskem jeziku?« Ne.  

»Iz latvijskega jezika jo je prevedla 

Kristina Brenkova zato, da jo lahko tudi 
mi razumemo.« 

 

»Kaj pa pomeni, da je ljudska?« Da ne 

poznamo avtorja ... Po smislu. 

»Ljudske pravljice so si pripovedovali iz 

roda v rod, zato ne poznamo avtorja.« 

 

»Sedaj pa se pripravite na poslušanje 
in gledanje. Prinesla sem butaj. V 
butaju je kamišibaj, pravljica v slikah. 

/ 
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Na ta način so ljudje na Japonskem 
pripovedovali zgodbe.« 

 

Butaj odložim na mizo. Odprem vratca, 
preberem naslov pravljice. Ob slikah 
pripovedujem. Ko končam, zaprem 
vratca butaja. 
Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

Frontalna 

učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil ob poslušanju in 
gledanju pravljice?« Dobro, bil sem 
žalosten ... 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« 

Da/Ne. Po smislu. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?«  

 

NEZNANE BESEDE 

satje – sestavni del čebeljega panja; 
prostor, kjer čebele prezimujejo in ki je 
posoda za skladiščenje medičine, 
medu in cvetličnega prahu  

zabloditi – hoditi brez cilja, zaiti s poti 

brlog – bivališče zveri, v votlini (v 

našem primeru medvedov brlog) 

šapa – spodnji del noge, zlasti pri 

zvereh 

rjovenje – oglašanje z močnim, nizkim 

glasom 

hlačati (po gozdu) – nerodno okorno 

hoditi  

 

POZNAVANJE 

»Kdo je prebudil medveda?« Miška. 

»Kako je bilo ime tej miški?« 
Razposajenka. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj, misliš, da ji je bilo tako ime?« 
Ker je bila razposajena./Je bila 

 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

Cilj 3 
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nagajiva./Ker je pokukala in medvedu 
padla v uho ... Po smislu. 

»Kaj je hotel reči medved, ko je rekel, 

da jo bo strl kot jagodo?« Da jo bo 
usmrtil ... 

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini 
pravljice. Če je trditev pravilna, na moj 
znak vstaneš, če je napačna, 
počepneš. Napačne trditve bomo 
popravili.« 

 

Trditve:  

- »Medved je celo zimo sanjal o 
gozdnih sadežih.« (nepravilno; 
pravilno je: »Medved je celo 
zimo sanjal o satju, polnem 
medu/o medu.«) 

- »V zimskem brlogu je z 
medvedom živela miška 
Razposajenka.« (pravilno) 

- »Medved se ni razjezil na miško, 
ko je padla v njegovo uho.«. 
(nepravilno; pravilno je: 
»Medved se je razjezil na miško, 
ko je padla v njegovo uho.«)  

- »Medved je miški odpustil, da je 
padla v uho, in jo izpustil.« 
(pravilno) 

- »Medved se je ujel v past.« 
(pravilno) 

- »Miška je medveda rešila tako, 
da je s škarjami prerezala vrv.« 
(nepravilno; pravilno je: »Miška 
je pregriznila zanko.«) 

- »Miška in medved sta prijatelja 
in včasih se miška ogreje v 
medvedovem ušesu.« (pravilno) 
 

ANALIZA 

»Kako se je medved počutil, ko se je 
zapletel v zanko? Kaj je mislil?« Ni se 
počutil dobro, bil je žalosten, mislil je, 
da bo umrl ...  

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 
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»Zakaj medved rad povabi miško v svoj 

brlog v goste?« Ker sta prijatelja./Ker 
ga je rešila. 

 

VREDNOTENJE 

»Kaj, mislite, bi se zgodilo z 
medvedom, če ga miška ne bi slišala?« 

 

SINTEZA  

»Kaj, menite, je glavno sporočilo 
pravljice o medvedu in miški?« Po 
smislu. 

»Se tudi vam kdaj zgodi, da potrebujete 

pomoč in jo dobite od nekoga, od 
katerega je sploh ne pričakujete?« Po 
smislu. 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 

učna oblika, 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno pokazala kamišibaj 
o Miški in medvedu.« 

Učenci pozorno gledajo in poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 
namenjena knjigi, napišite naslov 
pravljice.« 

Na tablo napišem naslov pravljice.

 
»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 
izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Predstavljaj si, da si medved. Miški 

napiši pravila za bivanje v brlogu. 
Pomagaj si s točkama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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- Kaj miška lahko počne v brlogu? 
- Česa miška v brlogu ne sme 

početi? 

 

Srednja raven 

Napiši, kako lahko ti pomagaš večjim 

od tebe – odraslim.  

 

Višja raven 

Napiši, kaj se zgodi, ko nekega dne v 

medvedov brlog zaide polž.  

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 
njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati medveda in/ali 
miško.  

Ko končajo, za vsako raven preberem 
delo enega učenca. Pred branjem 
novih nalog za vsako raven še enkrat 
preberem navodila. 

 

8.1.4 Učna enota: Hans Christian Andersen, Cesarjeva nova oblačila 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 30. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti z gledanjem kamišibaja pravljice 

Cesarjeva nova oblačila in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s 
tvorjenjem ob umetnostnem besedilu 

Učna enota: Hans Christian Andersen, Cesarjeva nova oblačila 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. nizajo asociacije za besedo cesar; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 
poslušanju odlomka iz pravljice; 



 
 

104 
 

3. vživljajo se v cesarja, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še vedno zelo 

podoben; 

4. obnavljajo vsebino pravljice; 

5. poglabljajo doživetja o prebranem besedilu/uprizorjenem besedilu in tvorijo 
besedilo, ki je tematsko povezano s pravljico Cesarjeva nova oblačila. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, knjige H. C. Andersena, butaj in kamišibaj 

Viri in literatura: 

- Christian Andersen, H. (2003). Cesarjeva nova oblačila. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje; zavod RS za šolstvo. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit.  

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija 

 

Frontalna 

učna oblika, 
slika 
cesarja  

 

 

 

 

 

 

»Je bil že kdo kdaj na gradu?« Ja./Ne. 
»Kakšni pa so gradovi?« Kamniti./Veliki 
... Po smislu. 
»Kdo je živel na gradu?« Kralj, kraljica. 

»Mislite, da je moral sprejemati veliko 

pomembnih odločitev?« Po smislu. 

»Pa morda veste tudi, kdo so bili 

cesarji?« 

Na tablo napišem besedo cesar. 

»Kako si vi predstavljate cesarja?« 

»Kaj delajo cesarji? Kakšni so?« 

Na tablo pišem njihove ideje. 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika, 

drsnica s 

sliko Hansa 
Christiana 
Andersena  

»Danes bomo spoznali pravljico o 
cesarju.« 
 
»Delo, ki ga bomo obravnavali, je 
napisal pravljičar Hans Christian 
Andersen. Rodil se je na Danskem leta 
1805 in umrl pri sedemdesetih letih.« 
Pokažem sliko.  
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Nekaj knjig 
H. C. 
Andersena 

»Poznate kakšno njegovo delo?« 

Ja./Ne. 

»Katero?« 

Pokažem knjige (Kraljična na zrnu 
graha, Grdi raček, Morska deklica ...)  

 

»Zdaj se pa umirite. Povem vam, da 

cesar, ki ga bomo danes spoznali, sploh 
ni bil navaden cesar. Naslov dela je 
Cesarjeva nova oblačila. Prinesla sem 
butaj. V butaju je kamišibaj, pravljica v 
slikah. Na ta način so ljudje na 
Japonskem pripovedovali zgodbe.« 

 

Butaj odložim na mizo. Odprem vratca, 

preberem naslov pravljice. Ob slikah 
pripovedujem. Ko končam, zaprem 
vratca butaja. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o odlomku. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

Drsnica s 

slikami 
neznanih 
besed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil med poslušanjem 
pravljice?« Dobro./Slabo ... Po smislu. 

»Kaj ti je bilo najbolj zanimivo?« 

 

NEZNANE BESEDE 

razkošne obleke – bogate, z veliko 

plastmi blaga, vzorci 

slepar – kdor goljufa 

oblačilnica – prostor za oblačenje 

statve – stroj za tkanje 

malha – preprosta popotna torba  

dvorjani – vladarjevi svetovalci 

vlečka – del svečanega oblačila, ki se 
vleče po tleh 

baldahin – streha iz dragocene tkanine 

 

POZNAVANJE 

»Za kaj je cesar porabil ves svoj 

denar?« Za oblačila. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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Frontalna 
učna oblika, 
delo v paru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Kje je preživel večino časa?« V 

oblačilnici. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj, mislite, da sta sleparja šla prav 

do tega cesarja?« Ker sta vedela, da 
ima rad nova oblačila ... Po smislu. 

 

»Zakaj si je cesar želel oblačil iz novega 

blaga?« Da bi videl, kdo je neumen ... 
po smislu. 

 

UPORABA 

Učence razdelim v pare in jim dam 
zelene, rdeče in modre kartončke.  

»Zelen kartonček pomeni pravilno, rdeči 
nepravilno, modri pa, da nečesa v 
besedilu ni. Ko povem trditev, se s 
sošolcem v paru pogovorita, ali je trditev 
pravilna, nepravilna ali je v besedilu ni. 
Na moj znak dvignite kartonček. 
Napačne trditve boste popravili.« 

 

Trditve: 

- »Blago je šel najprej pogledat 
minister.« (pravilno) 

- »Ko je cesar šel na ogled, je 
videl blago čudovitih vzorcev in 
barv.« (nepravilno; pravilno je 
»Cesar ni videl blaga.«) 

- »Sleparjema je bilo ime Roblek 
in Ocepek.« (podatka ni v 
besedilu) 

- Tkalca sta sešila oblačila, ki jih 
ljudje, ki niso dovolj sposobni za 
opravljanje svoje službe, niso 
videli. (nepravilno; pravilno je 
»Tkalca nista sešila oblačil, ki jih 
ljudje, ki niso bili primerni za 
svojo službo, niso videli.« ali 
»Tkalca nista sešila ničesar.«) 

- »Cesar se je po mestu sprehajal 
brez oblek.« (pravilno) 
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ANALIZA 

»Kako, mislite, se je počutil cesar, ko je 
ugotovil, da sta ga tkalca osleparila?«  

»Kako bi se na njegovem mestu počutil 
ti?« 

 

 VREDNOTENJE 

»Si se že kdaj podobno počutil, da si 
vztrajal pri svoji zmoti?« 

»Se vam zdi prav, da ljudje niso 
povedali, da ne vidijo obleke?« Ne. 

 

SINTEZA 

»Si tudi vi kdaj kaj izmislite, ko se vam 
zdi, da bo laž boljša za vas, kot če 
poveste po pravici?« 

 

»Kaj bi rekli cesarju, če bi ga srečali po 
sprevodu?« Po smislu.  

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 

Ponovno 
branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pesmi), 

drsnica z 
navodili za 
nove 
naloge 

 

 

Individualna 
učna oblika 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj si bomo še enkrat ogledali 

kamišibaj o Cesarjevih novih oblačilih.« 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 
namenjena knjigi, napišite ime avtorja in 
naslov pravljice.« 

 

Na tablo napišem ime avtorja in naslov. 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 
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 Osnovna raven 

Sličice z deli zgodbe uredi v pravilen 
vrstni red, jih zalepi v zvezek in za vsako 
na kratko opiši, kaj se je v tistem delu 
zgodbe zgodilo. 

 
Srednja raven 
Napiši, kako je potekal cesarjev dan.  
 
Višja raven 

Ko se je cesar brez oblačil vrnil v palačo, 

je ... 

Razmisli, kaj je cesar naredil, ko se je 

vrnil v palačo, in napiši kratko 
nadaljevanje zgodbe. 

  

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 

njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati cesarja. 

Ko končajo s pisanjem, za vsako raven 
pokličem enega učenca, da prebere 
svojo nalogo. Pred branjem nalog za 
vsako raven še enkrat preberem 
navodila. 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

8.1.5 Učna enota: Andrej Rozman Roza, Mleko 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 3. 6. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Mleko in z 
govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Andrej Rozman Roza, Mleko 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
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2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju pesmi; 

3. prepoznajo glavno književno osebo; 

4. obnavljajo podatke iz pesmi Mleko; 

5. zaznavajo rabo čustveno obarvanih besed; 

6. podatke iz pesmi dopolnijo s podobami iz vsakdanjih izkušenj; 

7. poglabljajo doživetja o prebranem/uprizorjenem besedilu in tvorijo besedilo, 

ki je tematsko povezano s pesmijo Mleko. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, lističi z deli pesmi, butaj, kamišibaj 

Viri in literatura: 

- M., Blažić. (2014). Radovednih pet. Berilo 4. Ljubljana: Rokus Klett. 
- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 

Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 

učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 
motivacija  

 

Frontalna 
učna oblika,  

delo v parih 

 

 

»Ste včeraj kaj odprli domači hladilnik? 
Kaj vse je bilo v njem?« Salama, sir, 
marmelada ... 
»Predstavljajte si, da hrana oživi, kadar 
so vrata hladilnika zaprta.«  
 
»Jabolko se, na primer, hvali maslu, da 
je samo izredno zdrav obrok, maslu pa 
očita, da je mastno. Maslo ponosno 
pove jabolku, da je zelo pomemben člen 
prehranjevalne verige in da bi z veseljem 
šel z njim na en sok na zgornjo polico, 
da nadaljujeta pogovor in mu razloži, 
kako in kaj.« 
 
»Pomisli, kaj najraje ješ, in si 
predstavljaj, da si to ti. Poklepetaj s 
sosedom, ki je drugo (ali enako) živilo iz 
hladilnika.« 

Cilj 1 
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Učenci se vživljajo v hrano iz hladilnika 
in se pogovarjajo v parih. 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika, 
drsnica s 
sliko 
pesnika 

 

 

 

 

 

 

 

Butaj in 

kamišibaj 

»Pesem, ki jo bomo spoznali danes, je 
zapisal pesnik Andrej Rozman Roza. 
Star je 63 let. Piše pesmi za odrasle in 
otroke, nastopa v gledališču in včasih 
tudi kar na ulici. 
Je humorist, kar pomeni, da so njegova 
dela šaljiva.«  
 

Pesnik je pesmi dal naslov Mleko. Kaj je 

zapisal o mleku, bomo slišali zdaj. 

Dobro prisluhnite. Prinesla sem butaj.« 

Ga odložim predse na mizo.  

»V butaju je kamišibaj, pesem v slikah.« 

Odprem vratca, preberem naslov pesmi. 
Ob slikah recitiram. Ko končam, zaprem 
vratca butaja. 

/ 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Z eno besedo povej, kako si se počutil 

ob gledanju in poslušanju.« Vesel, 
sproščen ... 

 

NEZANE BESEDE 

mleko se sesiri – postane kašasto, 
zdrizasto in ni več primerno za pitje  

pri moji veri – izraža podkrepitev trditve 
(»prav zagotovo ne bom kakav«) 

primojduš – izraža močno podkrepitev 

trditve (»prav zagotovo ne bom kakav«) 

gnus – občutek, ki ga povzroči kaj 

izredno grdega, odvratnega 

 

POZNAVANJE 

»Kje se greje mleko?« V loncu. 

»Komu je bilo namenjeno, da ga 
popije?« Mihcu. 

 

RAZUMEVANJE 

Cilj 2 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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Individualno 
delo, listi z 

besedilom 
pesmi 

 

Drsnica z 

besedilom 
pesmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Zakaj je nekdo želel Mihu pripraviti 

mleko?« Za zajtrk. 

»Kdo pripoveduje pesem?« Mleko.  

 

UPORABA 

Učencem razdelim lističe, na katerih so 
deli pesmi. 

»Lističe, na katerih so deli pesmi, 
postavi v pravilno zaporedje.« 

 

Učenci nalogo preverijo s pomočjo 

drsnice. 

 

ANALIZA 

»Kako se je počutilo mleko, ko je slišalo, 

da bo postalo kakav?« 
Slabo./Obupno./Jezno ... Po smislu. 

»Katere besede in besedne zveze nam 
povejo, kako se je mleko počutilo? 
Poglejte besedilo pesmi.« 

»Kaj nam sporoča klicaj?« Da je mleko 

kričalo. 

 

VREDNOTENJE 

»Se ti zdi prav, da je mleko kričalo?« 

Da./Ne. 

»Kaj misliš, pomeni biti ponosen? Je bilo 

mleko res ponosno ali je šlo za kaj 
drugega?« 

 

SINTEZA 

»Kaj bi rekel mleku, če bi bil ti kakav?« 
Po smislu. 

»Kako se ti počutiš, če moraš narediti 
nekaj, česar za nič na svetu nočeš 
narediti?« Po smislu. 

 

 

Cilj 3 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 
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Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pesmi), 

drsnica z 
navodili za 
nove 
naloge 

 

Individualna 

učna oblika 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno pokazala 
kamišibaj.« 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 

namenjena knjigi, napišite naslov 
pravljice. 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

  

 

»Pod naslov nalepite dele pesmi v 
pravilnem zaporedju.« 

Učenci nalepijo pesem v zvezek. 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 
izziv.« 

 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Razmisli in napiši, kako bi mleko 

prepričal, da bo še bolj okusno, če 
postane kakav. 

 

Srednja raven 

Napiši, kaj bi se zgodilo, če bi poleg 
naftovoda, plinovoda, toplovoda ... imeli 
tudi mlekovod. 

 

Višja raven 

Napiši novo, podobno pesem, le da 

govori o drugi hrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 7 
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Medtem ko učenci pišejo, spremljam 

njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati hrano, ki jo zna 
sam pripraviti.  

Ko končajo, za vsako raven pokličem po 

enega učenca, da prebere svojo nalogo. 
Pred branjem novih za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

 

8.2 Učne priprave obravnave umetnostnih besedil s kamišibajem 
(nove naloge) 

 

8.2.1 Učna enota: Anja Štefan, Medved 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 16. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Medved in z 
govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Medved  

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. zaznavajo in doživljajo rabo nenavadnih besednih zvez, povezujejo jih s 

sporočilnostjo besedila; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju in gledanju; 

3. ubesedujejo čustva in razpoloženje književnih oseb – mravljic; 

4. obnavljajo dogajanje pravljice Medved; 

5. oblikujejo lastna stališča do ravnanja književne osebe in jih utemeljijo; 

6. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pravljico Medved, in 
čutnodomišljijsko predstavo likovno izrazijo s kamišibajem (srednja in višja 
raven) 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 
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Učna sredstva: drsnice, knjiga Štiri črne mravljice, papinati butaji, listki za kamišibaje 

Viri in literatura: 

- Blažić, M. M., Kos, G., Meglič, D., Ritlop, N., Vižintin, M. A. (2010). Novi svet 
iz besed 4. Ljubljana: Rokus Klett.  

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Štefan, A. (2007). Štiri črne mravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Spletni vir: http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html (25. 4. 2019) 

 

Faza šolske 
interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 
predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 
motivacija 

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

Drsnice s 

frazemi 

»Kdaj ste šli včeraj spati?« Po smislu. 
»Ko sem jaz hodila v tretji razred, sem 
hodila s kurami spat, doma pa sploh 
nismo imeli kokošnjaka. Veste, kaj 
pomeni, če rečemo komu, da gre "s 
kurami spat?« Pomeni, da gre zgodaj 
spat. 
 
»Besede imajo več pomenov. Poglejmo 
še nekaj zanimivih besednih zvez in si 
poskušajmo predstavljati, kako bi bilo, 
če bi jih razumeli dobesedno, in kaj 
pomenijo v prenesenem pomenu.« 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika 

»Z besedami se "rada igra" tudi 

pisateljica, ki jo že poznate – Anja 
Štefan. Danes bomo brali pravljico z 
naslovom Medved.« 

 

Pokažem knjigo Štiri črne mravljice.  

»Jo poznate?« 

»To knjigo je napisala Anja Štefan. 
Ilustriral jo je ilustrator Zvonko Čoh. 
Poznate njegove ilustracije?« Za dva 
groša fantazije … Po smislu. 

 

»Sedaj pa se pripravite na poslušanje 

pravljice z naslovom Medved.« 
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Interpretativno preberem pravljico, 

učenci poslušajo. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici.  

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako ste se počutili ob poslušanju 
pravljice?« Dobro, bil sem žalosten .. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?«  

 

NEZNANE BESEDE 

na planem – na prostem 

gost zrak – slab zrak 

modrost – lastnost pametnega, 

modrega človeka 

 

POZNAVANJE 

»Koliko mravljic nastopa v pravljici?« 

Štiri. 

»Kam so zlezle mravlje, da bi srečale 

medveda?« V brlog. 

 

RAZUMEVANJE 

»Kaj pomeni, da je mravlje srečala 

pamet?« Da so se prav odločile. 

 

»Kako, misliš, so se počutile v brlogu?  

Slabo./Neprijetno. 

 

UPORABA  

»Kakšen naslov bi vi izbrali za to 
zgodbo?« Različni odgovori. 

 

ANALIZA 

»Vsi si z rokami pokrijmo oči in bodimo 
nekaj časa čisto tiho.« Učenci si 
pokrijejo oči in v tišini s sluhom in 
vonjem zaznavajo svet okoli sebe.  

»Kako ste se počutili?« Različni 
odgovori. 

 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

Cilj 1 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

Cilj 2 
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»Mislite, da so se mravljice podobno 

počutile v brlogu?« 

 

»Kako so se počutile mravljice v brlogu? 
Kaj so rekle?« V brlogu se niso počutile 
dobro. Prva je rekla, da je v brlogu zelo 
temno, druga, da nekdo smrči, tretja, da 
zrak diši ostro, in četrta, da je slab zrak. 

 

VREDNOTENJE 

»Je bila odločitev mravljic, da zapustijo 

brlog, pametna? Zakaj?« Da, sicer bi jih 
medved pojedel. 

 

»Se vam zdi, da je dobro, če nas v 

življenju sreča pamet?« Po smislu. 

 

SINTEZA  

»Razmisli, kaj bi se zgodilo, če bi se 

medved v trenutku, ko so mravljice 
prišle v brlog, zbudil.«  

 

»Ste že kdaj slišali koga reči, da ima več 

sreče kot pameti? Bi lahko to rekli 
mravljicam, če bi jih srečali na poti 
domov?« 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 1 

 

 

 

 

 

Cilj 1 

Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pravljico.« 

Učenci pozorno poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in napišite naslov 

pravljice.« 

 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 
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Individualna 
učna oblika, 

drsnica z 
navodili za 
nove 
naloge 

 

 

 

 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven (ni kamišibaj) 

Nariši štiri črne mravljice v brlogu. 

 

Srednja raven 

Izdelaj kamišibaj pravljice o štirih črnih 
mravljicah, ki so srečale medveda.  

Listke z deli besedila zgodbe uredi v 
pravilen vrstni red in na vsak list nariši 
del pravljice. Naredi tudi naslovno in 
zaključno stran. 

 

Višja raven 

Izmisli si novo prigodo štirih črnih 
mravljic in z nekaj listi izdelaj kamišibaj. 
Naredi tudi naslovno in zaključno stran. 

 

Medtem ko učenci pišejo in rišejo, 
spremljam njihovo delo. Če kateri od 
učencev prej zaključi, mora narisati štiri 
črne mravljice na morju.  

Ko končajo, za vsako raven preberem 
delo enega učenca. Pred branjem novih 
nalog za vsako raven še enkrat 
preberem navodila. 

 

 

 

 

 

Cilj 6 

  

8.2.2 Učna enota: Niko Grafenauer, Kokosenzacija 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: prof. razrednega pouka Datum: 27. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Kokosenzacija 

in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 
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Učna enota: Niko Grafenauer, Kokosenzacija 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. ugotavljajo, o čem govori pesem Kokosenzacija; 

2. doživljajo zvočnost pesmi in ritem povezujejo s sporočilnostjo pesmi; 

3. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 
poslušanju; 

4. vživljajo se v lik kokoši, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo 
podobna; 

5. obnavljajo dogajanje v pesmi Kokosenzacija; 

6. izmišljajo si nove besede (nesmiselnice);  

7. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pesmijo Kokosenzacija, in 
čutnodomišljijsko predstavo likovno izrazijo s kamišibajem (srednja in višja 
raven novih nalog). 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: lepilni papirčki za nove besede, modri, zeleni in rdeči papirčki, 

drsnice, butaj formata A5 in listi za kamišibaje 

Viri in literatura:  

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit.  

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne oblike, 

učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 

učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 
motivacija –  

 

Frontalna 
učna oblika, 

individualno 
delo 

»Zaprimo oči in si predstavljajmo, da 
smo črvi in živimo v deželi Črvoblatni. 
Večino časa preživimo tako, da rijemo 
po zemlji in delamo črvorove. Za 
malico jemo blatnosendviče s 

Cilj 6 
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Delo v parih, 

listki za 
pisanje 
besed 

črvokumarami in črvastim rjavosirom. 
Kaj pa počnemo v prostem času?« 
 
»V parih se pogovorite, kaj vse lahko 
delamo v črvji deželi, in si izmislite čim 
več blatnorovnih črvobesed. Nekaj jih 
zapišite na listke, da jih boste prebrali 
in razložili njihov pomen.« 
 
Učenci pišejo nesmiselne besede. Ko 
končajo, prinesejo listke na tablo in 
nekaj besed preberem. Če je treba, 
učenci razložijo pomen. 
 
»Prav nad to blatno deželo črvarjev 
živijo še ene živali. Prebrala bom 
uganko, vi pa poskusite ugotoviti, o 
čem govori.« 
 
Preberem uganko o kokoši.  

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica s 

sliko Nika 
Grafenauerja 

»Danes bomo obravnavali pesem z 
naslovom Kokosenzacija. Kaj, mislite, 
o čem bo govorila pesem?« 
 
»Ali veste, kaj pomeni beseda 
senzacija? Senzacija je razburjenje v 
javnosti, med ljudmi, ki ga povzroči nek 
dogodek. Nekaj nenavadnega, 
zanimivega.« 
 
»Pesem je napisal Niko Grafenauer. 
Rodil se je v Ljubljani. Je pesnik, 
pisatelj, urednik, prevajalec. 

 

»Zdaj se pa umirite in prisluhnite 

pesmi.« 

Interpretativno preberem pesem. 

Cilj 1 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmici. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Razmisli in z eno besedo povej, kako 

si se počutil ob poslušanju pesmi 
Kokosenzacija.« Sproščen, zaskrbljen, 
vesel … 

 

NEZNANE BESEDE 

Cilj 3 
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Drsnica z 

besedilom 
pesmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica z 

besedilom 
prve kitice 
pesmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v paru, 

kartončki  

 

 

 

pegatka – kokoši podobna domača 

ptica z grahastim perjem 

na mah – takoj 

svaja – prepir 

zanetiti prepir – začeti prepir 

 

»V besedilu je še veliko zanimivih 

kokobesed.« 

Na tablo dam drsnico z besedilom 

pesmi. 

»Tiho preberite pesem z drsnice.« 

Učenci tiho berejo Kokosenzacijo. 

 

POZNAVANJE 

»Kdo je glavna oseba na 

kokodvorišču? S katerimi besedami jo 
imenuje pesnik v prvi kitici?« 

»Kako imenuje pesnik kokoš v prvi 
kitici?« Pegpegatka, pegperutka, 
golovratka, pedenjputka. 

»Še enkrat zelo na hitro glasno 

preberite prvo kitico.« Otroci na hitro 
preberejo kitico.  

»Slišite kokodakanje kokoši?« Po 
potrebi še sama enkrat hitro preberem 
kitico. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj pride kokokomisija?« Ker kokoš 

pravi, da je znesla velejajce. 

»Zakaj bo kokoš dobila kazen?« Ker se 

je zlagala, da je znesla velejajce. 

 

UPORABA 

Učence razdelim v pare in jim dam 

zelene, rdeče in modre kartončke. 

»Zelen kartonček pomeni pravilno, 

rdeči nepravilno, modri pa, da nečesa 
ni v besedilu. Ko povem trditev, se s 
sošolcem pogovorita, ali je trditev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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pravilna, nepravilna ali je v besedilu ni. 
Na moj znak dvignite kartončke. 
Napačne trditve boste popravili.« 

 

Trditve: 

- »Kokoš se hvali, da je zvalila 
jajce, veliko za tri navadna 
jajca.« (pravilno) 

- »Kokokomisija najde jajce.« 
(nepravilno; pravilno je 
»Komisija ne najde jajca.«) 

- »Agenti za iskanje velejajca 
uporabljajo jajcomagnet.« (ni v 
besedilu) 

- »Kokoš je skalila javni red in 
mir.« (pravilno) 

- »Kokoš so zaprli v zapor.« 
(nepravilno; pravilno je »Kokoš 
je pobegnila in na vrata zalepila 
napis, da je ni doma.«) 

 

ANALIZA 

»Sta si s kokošjo kdaj podobna? Si tudi 
ti kdaj kaj izmisliš?« Ne, nikoli./Da, kdaj 
si.  

 

»Kako se je kokoš počutila, ko so 
odkrili njeno laž?« Slabo … 

»Kaj je naredila?« Ušla je.  

 

VREDNOTENJE 

»Zakaj, mislite, si je kokoš izmislila, da 

je izlegla velejajce?« Ker je želela biti 
nekaj posebnega … 

»Ali se vam zdi prav, da je kokoš ušla? 
Zakaj?« Ni prav, da je pobegnila, saj bi 
morala odgovarjati za to, kar je 
naredila …  

 

SINTEZA 

»Kaj bi rekel kokoši, če bi jo srečal?« 
Bi ji povedal, da ni prav, kar je storila 
… Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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»Si že kdaj slišal za pregovor "Laž ima 

kratke noge"? Kaj pomeni?« Da hitro 
ugotovijo, da si se zlagal … Po smislu. 

Ponovno 
branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

Tabelska 

slika (avtor in 
naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

 

Individualna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica z 
navodili za 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem.« 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 

namenjena knjigi, napišite ime avtorja 
in naslov pravljice.« 

 

Na tablo napišem ime avtorja in naslov. 

          

 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 
izziv.« 

 

Povem in še na drsnicah pokažem, na 

kaj moramo biti pozorni pri izdelavi 
kamišibaja: 

- na prvi strani je naslov dela in 
ime avtorja dela, če ga je 
napisal znan pisatelj/pesnik; 

- na zadnji strani je beseda 
Konec; 

- na slikah ni besedila, besedilo je 
na zadnji strani lista, da ga vidi 
samo kamišibajkar; 

- rišemo samo najpomembnejše 
stvari, ne podrobnosti; 

- rišemo tako, kot bi snemali s 
kamero – včasih je slika taka, 
kot bi jo gledali od blizu, včasih 
od daleč; 

- rišemo, kot bi gledali sliko iz 
različnih zornih kotov; 

- vsaka slika naj preseneti – naj je 
zanimiva. 
 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 
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izdelavo 
kamišibaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica z 
navodili za 
nove naloge 

 

 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven (ni kamišibaj) 

Napiši pismo kokoši in ji povej, zakaj ni 

prav, da si je nekaj kar izmislila, in da 
mora priti domov. Pomagaj si z 
vprašanji: 

Zakaj, se ti zdi, ni bilo prav, da se je 

zlagala? 

Kaj bi na njenem mestu naredil ti? 

 

Srednja raven 

Naredi kamišibaj oglas za iskanje 
kokoši.  

Razmisli, kakšen bi bil naslov oglasa in 
ga naredi na prvo stran. Za naslednje 
strani si pomagaj z vprašanji: 

Kakšna je kokoš, ki jo iščemo? 

Koga lahko pokličejo v primeru, da jo 
najdejo? 

   

Višja raven  

Izmisli si kratko nadaljevanje pesmi in 
naredi kamišibaj z nekaj listi, ki 
predstavi tvoje nadaljevanje. 

 

Pokažem papirnati butaj, ki ga dobi 
vsak učenec, in predstavim, kako ga 
uporabljajo. 

Zrezane listke in butaje pomagata 

razdeliti dežurna učenca. Za začetek 
dobi vsak učenec po 4 listke, v kolikor 
jih potrebuje več, so na voljo na tabli pri 
učiteljevi mizi. 

 

Medtem ko učenci pišejo in rišejo, 

spremljam njihovo delo. Če potrebujejo 
pomoč, jim pomagam. Če kateri od 
učencev prej zaključi, na svojem mestu 
razmisli, kako bi predstavil svoj 
kamišibaj.  

 

Cilj 6 
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Ko končajo pisati, za vsako raven 

pokličem po enega učenca, da pokaže 
svojo nalogo. Pred branjem/kazanjem 
nalog za vsako raven še enkrat 
preberem navodila. 

   

8.2.3 Učna enota: Anja Štefan, Petelin in njegova suknjica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 3. 6. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Petelin in 
njegova suknjica in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s 
tvorjenjem ob umetnostnem besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Petelin in njegova suknjica  

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska  

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 
poslušanju; 

3. vživljajo se v lik iz pravljice, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še vedno 
zelo podoben; 

4. obnavljajo dogajanje pravljice Petelin in njegova suknjica;  

5. razvijajo strpnost do drugih; 

6. poglabljajo doživetja o pravljici in s kamišibajem tvorijo čutnodomišljijsko 
predstavo pravljice Petelin in njegova suknjica/nove pravljice 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, papirnati butaji, listki za kamišibaje 



 
 

125 
 

Viri in literatura: 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Štefan, A. (2013). Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Faza šolske 
interpretacij
e 

Učne oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opomb
e 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

Pokažem knjigo Kotiček na koncu sveta. 

»Je že kdo bral to knjigo?« 

»Kdo jo je napisal?« Anja Štefan. 

Skupaj z učenci pogledamo in opazujemo 
naslovnico ter prelistamo slikanico Kotiček 
na koncu sveta. Učence spodbujam, da 
prek slik ugotavljajo potek pravljice.  

Cilj 1 

Napoved 
besedila, 
umestitev in 
interpretativ
no branje  

Frontalna 
učna oblika 

 

Drsnica s 

slikami 
slovenskih 
pisateljic 

 

 

 

»Kot smo že povedali, je pravljico, ki smo jo 
spoznali, napisala Anja Štefan. Na drsnici 
so slike štirih slovenskih pisateljic. Katera je 
Anja Štefan?« Poimenujemo še ostale tri. 

 

»Pravljica, ki jo bomo spoznali, ima naslov 

Petelin in njegova suknjica.« 

    

Interpretativno preberem pravljico. Učenci 
pozorno poslušajo in gledajo. 

 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

Frontalna 
učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil ob poslušanju in 

gledanju pravljice?« Po smislu.. 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« Da./Ne. 

Po smislu. 
 

NEZNANE BESEDE 

suknja – moško vrhnje oblačilo, ki spredaj 

po navadi sega čez kolena 

potuhnjeno – neiskreno, neodkrito 

Cilj 2 
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nasršen – jezen 

mrko – negativno razpoloženje 

prilizovati se – grebsti se pri kom za boljši 

položaj 

 

POZNAVANJE 

»Kam je petelin obesil suknjo?« Na vejo. 

»Kako so pes, maček in zajec imenovali 
petelina, ko so ga pozdravljali?« Boter 
petelin. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj petelin ni našel suknjice?« Pozabil 

je, kam jo je odložil. Modra gos je rekla: »V 
gozdu so si drevesa zelo podobna, veja 
veji, steza stezici.« 

»Zakaj je petelin grdo gledal živali, ko so ga 

pozdravljale?« Bil je jezen … Po smislu. 

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini 

pravljice. Če je trditev pravilna, na moj znak 
vstaneš, če je napačna, počepneš, če v 
besedilu tega podatka ni, pa sediš na 
stolu.« 

 

Trditve 

- »Petelin si je oprtal koš in se 
odpravil v vinograd.« (nepravilno; 
pravilno je »Petelin si je oprtal koš 
in se odpravil v gozd.«) 

- »Petelin je pomislil, da so mu 
suknjo ukradli maček, pes in zajec.« 
(pravilno) 

- »Na poti domov si je kupil šal, da ga 
ne bi zeblo.« (tega podatka ni v 
besedilu) 

- »Petelin je bil vesel, da je dobil 
suknjo nazaj.« (pravilno) 

- »Petelin, gos, pes, maček in zajec 
so jedli kostanj in pozabili na slabo 
voljo.« (pravilno) 
 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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ANALIZA 

»Ste kdaj podobni petelinu iz pravljice?« 
Da./Ne. Po smislu. 

»Poišči kakšno lastnost petelina, ki jo imaš 
tudi ti.« Po smislu. 

 

VREDNOTENJE 

»Kakšen se vam zdi petelin?« Po smislu. 

»Se vam zdi prav, da se petelin tako 

obnaša?« 

 

SINTEZA 

»Kaj bi rekli petelinu, če bi ga srečali?« Da 

ni prav, da je obtožil živali … Po smislu. 

 

»Kaj, misliš, bi naredil petelin, če ne bi 
prišla goska s suknjo?« Po smislu. 

 

 

Cilj 3 

Ponovno 

branje in 
nove naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska slika 
(avtor in 
naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinska 

učna oblika, 

PONOVNO BRANJE 

»Pripravite se na poslušanje. Zdaj bom 
ponovno prebrala pravljico.«  

Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 
namenjena knjigi, napišite naslov 
pravljice.« 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 

 

Učence razdelim v skupine (naključno 

izbiram učence). »V skupini se dogovorite, 
katero nalogo boste delali.« 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. 
Vsaka raven je zapisana z drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilja 5 
in 6 
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drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

Srednja raven 

V skupini naredite kamišibaj pravljice 
Petelin in njegova suknjica. Vsak učenec 
pripravi en list. 

1. list: naslov 

2. list: petelinček nabira kostanje, 
suknjica je na veji 

3. list: petelinček jezno koraka mimo 
mačka, psa in zajca 

4. list: goska prinese suknjico, 
petelinček je vesel 

5. list: živali se skupaj veselijo ob 
kostanju 

6. list: Konec 

 

Višja raven 

Izmislite si novo živalsko pravljico in 

naredite kratek kamišibaj (vsak en list).  

 

Medtem ko učenci v skupini delajo 
kamišibaje, spremljam njihovo delo.  

Če končajo prej, vadijo predstavitev 
kamišibaja. Ko končajo z delom, jih 
povabim, da predstavijo kamišibaje.  

 

8.2.4 Učna enota: Feri Lainšček, Pekarne 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 6. 6. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: 2 šolski uri 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Pekarne in z 
govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Feri Lainšček, Pekarne 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 
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        Učenci: 

1. zapisujejo asociacije ob določeni besedi; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo med 

poslušanjem pesmi; 

3. zaznavajo rimo v pesmi; 

4. obnavljajo dogajanje pesmi Pekarne; 

5. podatke v pesmi povežejo s podobami iz vsakdanjega življenja; 

6. poglabljajo doživetja in čutnodomišljijsko predstavo pesmi izrazijo z 
izdelavo razrednega kamišibaja. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: geografija, likovna umetnost (2. šolska ura) 

Učna sredstva: listki z napisi različnih poklicev, zemljevid Slovenije, knjiga, risalni 
listi, material za slikanje, butaj  

Viri in literatura: 

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Lainšček, F. (2010). Pesmi o Mišku in Belamiški. Ljubljana: Mladinska 
knjiga. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 

učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 
motivacija – 

Frontalna 
učna oblika, 

delo v parih, 
vrečka z 
liski za 
asociacije 
(poklici) 

 

 

 

 

 »Vsak par bo izžrebal listek z besedo. 
Na listek napišita, na kaj vse pomislita, 
ko slišita to besedo. Ko končate, 
prinesite listke k tabli, da jih preberemo« 
 
Učenci izžrebajo listke in pišejo 
asociacije. Ko končajo, jih prinesejo k 
tabli in skupaj preberemo, kar so 
zapisali. 
 
»Kaj označujejo vse te besede?« 
 
Na tablo nad listke z asociacijami 
zapišem besedo POKLICI. 

Cilj 1 
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Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika, 

zemljevid 

Slovenije, 

drsnica s 

sliko Ferija 
Lainščka 

 

 

 

Knjiga 

Pesmi o 
Mišku in 
Belamiški 

»Danes bomo spoznali delo pesnika 

Ferija Lainščka. Umetnik je star 59 let. 
Rodil se je v vasi Dolenci v Prekmurju. 
Ali veste, kje je Prekmurje?« 

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 

vas Dolenci v Prekmurju. 

 

»Feri Lainšček piše pesmi in zgodbe za 
otroke in odrasle, pa tudi radijske igre in 
scenarije za filme. Prejel je že veliko 
nagrad.«  

»Napisal je tudi zbirko Pesmi o Mišku in 
Belamiški, ki živita v Mišjem Gradcu.« 

Pokažem knjigo. 

»In tako kot v vsakem mestu je tudi v 

Mišjem Gradcu pekarna. Prisluhnimo 
pesmi z naslovom Pekarne.« 

Učenci poslušajo. 

/ 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi.  / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kakšna se ti je zdela pesem?« 

Zanimiva, zabavna, dolgočasna ...  

»Se ti je zdelo, da je v učilnici zadišalo 

po svežem kruhu?« Da./Ne. 

 

NEZNANE BESEDE 

tolovaji – roparji, tatovi, lumpi 

gurman – kdor ima rad dobre, izbrane 
jedi in pijače 

 

POZNAVANJE 

»Kdo mesi kruh?« Peki.  

»Katere vrste kruha pečejo?« Štruce, 

(mišje) žemlje, slane preste, rogljiče. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj, mislite, delajo peki ponoči?« Da 

je zjutraj svež kruh ... Po smislu. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

Cilj 5 
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Delo v paru 

 

 

 

Drsnica z 
označenimi 
besedami, 
ki se rimajo 

»Zakaj bodo peki do jutra komaj kakšno 

rekli?« Ker imajo veliko dela./Ker nimajo 
časa ... Po smislu. 

 

UPORABA  

»Je v pesmi veliko rim? Še enkrat 
preberite pesem in v parih poiščite 
besede, ki se rimajo.« 

Učenci iščejo rime. 

»Ste jih našli?« 

Nekaj učencev pove nekaj primerov. 

»Kje v pesmi se nahajajo besede, ki se 
rimajo?« 

Ugotovimo, da se rimajo zadnje besede 
v verzih. 

 

ANALIZA 

»Zakaj mojster na koncu še malo 
pomesi kruh?« Preveri, ali so dobro 
naredili ... Po smislu. 

»Kaj misliš, da pomeni, da se dan 

začenja v trebuhu?« Ko zjutraj 
vstanemo, najprej jemo ... Po smislu. 

»Misliš, da je hotel pesnik povedati, da 
je dan lepši, če zjutraj pojemo nekaj 
dobrega?« Ja.  

 

VREDNOTENJE 

»Zakaj, misliš, je naslov dela Pekarne in 

ne Pekarna?« Ker je podobno v vseh 
pekarnah ... Po smislu. 

»Misliš, da so peki veseli, ker morajo 
delati ponoči?« Ne. 

 

SINTEZA 

»Bi šel pomagat v pekarno v Mišji 
Gradec, če bi te mišji peki prosili?« 
Ja./Ne.  

»Zakaj?« Po smislu. 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
dela) 

 

 

 

Skupinska 

učna oblika, 

drsnica z 

navodili za 
nove 
naloge 

 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem.«  

Interpretativno preberem pesem. 

 

»Vzemite zvezke in napišite naslov 

pesmi.« 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 

 

NOVE NALOGE 

»Za pesem Pekarne boste izdelali dva 

skupinska kamišibaja. Vsak učenec bo 
dobil listek z delom pesmi in naslikal, kar 
ta prikazuje. Na zadnjo stran lista 
zalepite list z besedilom.« 

 

Povem in na drsnicah pokažem še, na 

kaj moramo biti pozorni pri izdelavi 
kamišibaja: 

- vsak nariše del pesmi. Ko konča, 
list z delom pesmi zalepi na 
zadnjo stran risalnega lista; 

- ilustracije naj bodo zanimive; 
drugačne. Take, da ostanejo v 
spominu; 

- nariši kaj od blizu/od daleč/od 
zgoraj/od spodaj;  

- Razmisli, kaj je smiselno za tvoj 
del pesmi in kaj želiš poudariti.  

 

Razdelim listke z deli pesmi. 

Učenci pripravijo material za slikanje. 

Medtem ko učenci slikajo, spremljam 

njihovo delo. 

Ko končajo, pospravijo material za delo 

in odložijo slike na dogovorjeno mesto. 
Naslednji dan se preizkusijo v 
predstavitvi skupinskega kamišibaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 
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8.3 Učne priprave obravnave umetnostnih besedil na klasičen način 
 

8.3.1 Učna enota: O povodnem možu, slovenska ljudska pravljica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 6. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice O povodnem 
možu in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: O povodnem možu, slovenska ljudska pravljica 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

        Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju; 
3. vživljajo se v otroka iz pravljice, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še 

vedno zelo podoben; 
4. spoznajo tridelno ljudsko pravljico; 
5. obnavljajo dogajanje pravljice O povodnem možu;  
6. domišljijski svet ubesedujejo tako, da postavijo sebe za osrednjo 

književno osebo oz. o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi; 
7. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano z besedilom O povodnem 

možu. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: zemljevid Slovenije, drsnice 

Viri in literatura: 

- Kordigel, M. (2001). Proza v delovnem zvezku Jaz pa berem! V: Kordigel, 
M., Saksida, I. Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana. Rokus. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- O povodnem možu. (2016). Pridobljeno s 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica_o_povodnem_mo%C5%BE 
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- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpretacij
e 

Učne oblike, 

učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opomb

e 

Uvodna 
motivacija  

 

Frontalna 
učna oblika, 
barvni listi 

 

»Radi plavate? Si kdo upa dati glavo pod 
vodo? Si kdo upa gledati pod vodo?« Z 
masko. 
»Kaj pa vidimo pod vodo?« Po smislu ...  
»Kdo pa živi pod vodo?  
Najglobje, prav na morskem dnu kamor se 
ne more potopiti nihče, živi povodni mož.  
Kakšen pa je povodni mož?« 

Na tablo zapisujem ideje učencev. 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativ
no branje  

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemljevid 

Slovenije 

»Delo, ki ga bomo danes spoznali, je 

ljudska pravljica. Ali veste, kaj to pomeni?« 
Da ne poznamo avtorja. 

»Ljudske pravljice so se prenašale iz roda v 
rod in vsak pripovedovalec je lahko kaj 
dodal ali izpustil; tako je nastala pravljica, 
kot jo poznamo danes. Za ljudske pravljice 
so značilna pravljična števila (3, 7, 9, 10, 
12).  

Ta pravljica izvira iz Prekmurja. Ali veste, 
kje je to?«  

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 
Prekmurje.  

»Pravijo, da se je to, o čemer govori 
pravljica, zgodilo na Notranjskem v 
Cerkniškem jezeru.« 

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 

Cerkniško jezero.  

 

»Zdaj se pa umirite. Prebrala bom pravljico. 
Pozorno poslušajte.« 

Berem in učenci pozorno poslušajo. 

 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 

Frontalna 
učna oblika IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Cilj 2 
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sinteza in 
vrednotenje 

»Kako si se počutil ob poslušanju 

pravljice?« Dobro, bil sem žalosten .. 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« Da./Ne. 

Po smislu. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?« 
Povodni mož, sobe ... Po smislu. 

 

NEZNANE BESEDE 

braniti – prepovedati, ne dovoliti (v tem 

primeru) 

breg – pas zemlje ob vodi 

revščina – ko imajo revni ljudje premalo 
denarja (materialnih dobrin)  

povodnja – poplava 

 

POZNAVANJE 

»Je deček vedno ubogal starše?« Ne.  

»Kdo je rešil dečka, da se ni utopil?« 
Povodni mož.  

 

RAZUMEVANJE 

»Koliko sob pokaže povodni mož dečku?« 
Tri. 

»Zakaj mislite, da ravno tri?« Ker je tri 
pravljično število. 

»Povodni mož je tridelna pravljica, saj se v 
njej ponovijo tri skoraj enaka dejanja.«  

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini 
pravljice. Če je trditev pravilna, na moj znak 
vstaneš, če je napačna, počepneš, če v 
besedilu tega podatka ni bilo, pa sediš na 
stolu.« 

 

Trditve 

- »Povodni mož je živel v kraljestvu, 
ki je bilo na dnu reke.« (pravilno) 

- »Povodni mož je dečka najprej 
odnesel v srebrno sobo.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj 5 
 
 
 
 
Cilj 4 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj 5 
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(nepravilno; pravilno je »Povodni 
mož je dečka najprej odnesel v 
stekleno sobo.«) 

- »V zlati sobi je deček jokal, ker se 
je spomnil, da pogreša svojega 
kužka.« (nepravilno; pravilno je: »V 
zlati sobi je deček jokal, ker se je 
spomnil, da pogreša svoje starše.«) 

- »Deček in povodni mož sta v zlati 
sobi sedela na zlatih stolčkih.« 
(tega podatka ni v pravljici) 

- »Povodni mož je bil žalosten, ko je 
ugotovil, da je družina 
pomembnejša od njegovih 
dragocenosti.« (pravilno) 
 

ANALIZA 

»Kako se je počutil otrok v kraljestvu 
povodnega moža?« Bil je žalosten./Ni se 
počutil dobro./Želel je domov.  

 

VREDNOTENJE 

»Lahko z denarjem kupimo ljubezen?«  

 

SINTEZA 

»Kako bi se počutil ti, če bi se ti to  
zgodilo?«  

Po smislu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj 3 

Ponovno 

branje in 
nove naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

Tabelska slika 

(avtor in 
naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pravljico.«  

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 
namenjena knjigi, napišite naslov 
pravljice.« 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 
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Individualna 

učna oblika, 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. 

Vsaka raven je zapisana z drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Na listku je besedilo z obnovo pravljice. 
Nekaj besed manjka. Dopolni jih.  

 

Srednja raven 

Napiši, kaj bi napisal povodnemu možu v 
zahvalo, če bi bil ti deček, ki ga je rešil. 

 

Višja raven 

Ko sem se sprehajal ob morju, mi je 
spodrsnilo in sem padel. V vodi sem 
zagledal ... 

Napiši, kaj se je zgodilo. 

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 

njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati povodnega moža.  

Ko končajo, za vsako raven preberem delo 
enega učenca. Pred branjem novih za 
vsako raven še enkrat preberem navodila. 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 6 

 

 

 

Cilj 7 

 

8.3.2 Učna enota: Anja Štefan, Volk obuje nove čevlje 

Študentka: Jerneja Skapin  Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 9. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Volk obuje nove 
čevlje in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Volk obuje nove čevlje 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 
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Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo med 

poslušanjem; 

3. vživljajo se v volka, ki je sicer drugačen od njih, a jim je vseeno zelo 

podoben; 

4. oblikujejo lastna stališča do ravnanja književne osebe in jih utemeljijo; 

5. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pesmijo Volk obuje nove čevlje. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice 

Viri in literatura: 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 
- Štefan, A (2009). Lonček na pike. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Faza 
šolske 
interpret. 

Učne oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika, 

zvezek 

 

 

»V zvezek napišite eno besedo. Lahko je 
beseda za predmet, žival, rastlino, lahko 
je na primer nekaj, kar vidimo zunaj ali pa 
v razredu, lahko pa je nekaj čisto 
posebnega, nevsakdanjega.« 
Počakam, da napišejo besede. 
 
»Prosim vas, da mi preberete vaše 
besede, da jih zapišem na tablo.« 
 
Pišem besede na tablo. Ko končam, 
pogledam na tablo in naključno izberem 
nekaj parov besed.  
 
Npr. konj in ogledalo 

Cilj 1   
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»Zamislite si konja, ki si je od nekdaj 
želel, da bi imel v svoji staji ogledalo. 
Tako bi se lahko ves čas občudoval in si 
urejal grivo. Tudi pri umivanju zob bi mu 
prišlo zelo prav, saj brez ogledala nikoli ni 
bil prepričan, ali so že vsi zobje 
ščetkani.« 
 
Spodbudim učence, da se tudi sami 
preizkusijo v igri dveh besed.  
 

Na tablo zapišem besedi VOLK in ČEVLJI. 

»Kaj bi lahko volk naredil s čevlji?« Jih 

obul./Pojedel ... Po smislu. 

Napoved 

besedila, 
umestitev 
in 
interpretat
ivno 
branje  

Frontalna 

učna oblika, 
drsnica s sliko 
Anje Štefan 

»Pesem, ki jo bomo spoznali, je napisala 

pisateljica na sliki.« Pokažem drsnico s 
sliko. »Mogoče kdo ve, kako ji je ime?« 
Anja Štefan.  

»Anja Štefan se je rodila v Šempetru pri 

Gorici in je letos, 2. aprila, praznovala svoj 
50. rojstni dan. Poznate koga, ki je toliko 
star?« 

 

»Zdaj se umirite in prisluhnite pesmi z 
naslovom Volk obuje nove čevlje. Pesem 
bom prebrala dvakrat. Po branju sledi 
premor, med katerim v tišini razmislite o 
vsebini pesmi.« 

Dvakrat interpretativno preberem pesem. 

 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi.  

 

Izražanje 

doživetij 
ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednoten
je 

 

Frontalna 

učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Z eno besedo povej, kako si se počutil ob 
poslušanju.« Vesel, sproščen ... 

»Kaj ti je bilo najbolj všeč?« 

 

NEZNANE BESEDE 

gostija – pojedina, navadno ob kakem 

pomembnem dogodku 

gospod – odrasel moški 

 

POZNAVANJE 

Cilj 2 
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»Kaj je obul volk?« Čevlje. 

»Kam je odšel?« Na gostijo. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj volk sezuje čevlje?« Ker ga tiščijo. 

»Kaj pomeni, da je pač volk in ne 
gospod?« Da volki nimajo obutih 
čevljev./Da ni človek.  

 

UPORABA 

»Vstanite. Prestavljajte si, da ste volkovi. 

Stopajte po razredu kot volkovi, ki so obuti 
v ne ravno udobne čevlje.« 

 

ANALIZA 

»Zakaj, misliš, da si je volk sploh obul 
čevlje?« Da bi bil lepši, ker gre na gostijo 
... po smislu. 

»Bi ti naredil isto kot volk, če bi bil na 

njegovem mestu?« 

 

VREDNOTENJE 

»Ali se je volk prav odločil, ko je sezul 

čevlje? Zakaj?«  

 

SINTEZA 

»Kaj bi svetoval volku, da naredi, če bi rad 

bil bolj podoben gospodu?« Po smislu. 

 

»Ali se za različne priložnosti oblečeš 
drugače? Zakaj?« 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

Cilj 4 

Ponovno 
branje in 
nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem. 

Prisluhnite.« 

Učenci pozorno gledajo in poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in napišite ime avtorice 

in naslov pesmi.« 
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Tabelska 

slika (avtorica 
in naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

 

 

Individualna 

učna oblika 

 

 

 

Na tablo napišem naslov pesmi. 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 
izziv.« 

 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. 

Vsaka raven je zapisana z drugačno barvo 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Napiši volku, kaj naj naredi, če bi vseeno 
rad izgledal kot gospod. Pomagaj si z 
vprašanji: 

- Kako so gospodje oblečeni? 
- Kako se gospodje obnašajo? 

- Kaj pravi gospodje delajo? 

 

Srednja raven 

Napiši, kako se boš uredil kot gospod ali 
gospa, ko boš velik/velika.  

 

Višja raven 

Napiši podobno pesem, le da govori o 
drugi živali. 
 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 

njihovo delo. Če kateri od učencev zaključi 
prej, mora narisati nove, udobnejše čevlje 
za volka.  
Ko končajo , pokličem za vsako raven po 
enega učenca, da prebere svojo nalogo. 
Pred branjem nalog za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

8.3.3 Učna enota: Medved in miška, latvijska ljudska pravljica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 
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Mentorica na OŠ: / Datum: 13. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Medved in 

miška in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: Medved in miška, latvijska ljudska pravljica 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 
poslušanju in gledanju; 

3. ubesedujejo čustva in razpoloženje književnih oseb – miške in medveda; 

4. obnavljajo zgodbo pravljice Medved in miška; 

5. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pravljico Medved in miška. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: knjiga Mamka bršljanka, drsnica z zemljevidom Evrope 

Viri in literatura: 

- Brenkova, K. (1999). Mamka bršljanka: Pravljice s celega sveta. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 
predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija –  

 

Frontalna 

učna oblika, 
barvni listi 

 

»Izbrala bom učenca, da nam bo s 
pantomimo pokazal žival. Naša naloga 
bo, da ugotovimo, katero žival nam 
kaže.« 

Cilj 1 
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Enemu od učencem na uho rečem, naj 
pokaže žival – medveda. Ostali 
ugotavljajo, kaj prikazuje. Ko uganejo, 
skupaj povemo značilnosti medveda, ki 
so opisane tudi v pravljici. 
»Kje živijo medvedi?« V brlogu. 
»Imajo medvedi roke?« Ne, imajo šape. 
»Kako se oglašajo?« Renčijo, rjovijo ... 
»Kaj jedo?« Med, gozdne sadeže, miši 
... medvedi so vsejedi (jedo rastline in 
meso). 
 
Izberem še enega učenca, da nam 
pokaže še edrugono žival – miško. 
Ostali otroci ugotavljajo, katero žival 
nam kaže.  
»So miške velike?« Ne. 
»Kakšne barve so navadno miške?« 
Rjave, sive. 
»Kakšne oči imajo?« Črne, velike. 
»S čim se prehranjujejo?« Žito, zrnje, 
poljski pridelki ...  
»Miši so glodavci.« 
 
»Poznam pravljico o medvedu in miški. 
Kaj, mislite, bi se lahko zgodilo v 
pravljici, v kateri nastopata medved in 
miška?« Po smislu. 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika, 
knjiga 
Mamka 
bršljanka, 
drsnica z 
zemljevidom 
Evrope 

Pokažem knjigo Mamka bršljanka.  

»Jo poznate?« 

»V knjigi so zbrane pravljice s celega 

sveta. Ena od njih je tudi pravljica o 
medvedu in miški. Ta pravljica je 
latvijska, kar pomeni, da prihaja iz 
Latvije. Ali veste, kje je Latvija?« 

Na zemljevidu Evrope pokažem Latvijo. 

 

»Mislite, da je bila pravljica najprej 
zapisana v slovenskem jeziku?« Ne.  

»Iz latvijskega jezika jo je prevedla 
Kristina Brenkova zato, da jo lahko tudi 
mi razumemo.« 

 

»Kaj pa pomeni, da je ljudska?« Da ne 
poznamo avtorja ... Po smislu. 

/ 
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»Ljudske pravljice so si pripovedovali iz 

roda v rod, zato ne poznamo avtorja.« 

 

»Sedaj pa se pripravite na poslušanje 
pravljice.« 
Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

Individualna 

učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil ob poslušanju 
pravljice?« Dobro, bil sem žalosten ... 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« 
Da./Ne. Po smislu. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?«  

 

NEZNANE BESEDE 

satje – sestavni del čebeljega panja; 

prostor, kjer čebele prezimujejo, in 
posoda za skladiščenje medičine, 
medu in cvetličnega prahu.  

zabloditi – hoditi brez cilja, zaiti s poti 

brlog – bivališče zveri, v votlini (v 
našem primeru medvedov brlog) 

šapa – spodnji del noge, zlasti pri 
zvereh 

rjovenje – oglašanje z močnim, nizkim 
glasom 

hlačati (po gozdu) – nerodno okorno 
hoditi  

 

POZNAVANJE 

»Kdo je prebudil medveda?« Miška. 

»Kako je bilo ime miški?« 

Razposajenka. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj, misliš, je bilo miški tako ime?« 

Ker je bila razposajena./Je bila 
nagajiva./Ker je pokukala in medvedu 
padla v uho ... Po smislu. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

Cilj 3 
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»Kaj je hotel reči medved, ko je rekel, 

da jo bo strl kot jagodo?« Da jo bo 
usmrtil ... 

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini 
pravljice. Če je trditev pravilna, na moj 
znak vstaneš, če je napačna, 
počepneš. Napačne trditve bomo 
popravili.« 

 

Trditve:  

- »Medved je celo zimo sanjal o 
gozdnih sadežih.« (nepravilno; 
pravilno je: »Medved je celo 
zimo sanjal o satju, polnem 
medu/o medu.«) 

- »V zimskem brlogu je z 
medvedom živela miška 
Razposajenka.« (pravilno) 

- »Medved se ni razjezil na miško, 
ko je padla v njegovo uho.« 
(nepravilno; pravilno je: 
»Medved se je razjezil na miško, 
ko je padla v njegovo uho.«)  

- »Medved je miški odpustil, da je 
padla v uho, in jo izpustil.« 
(pravilno) 

- »Medved se je ujel v past.« 
(pravilno) 

- »Miška je medveda rešila tako, 
da je s škarjami prerezala vrv.« 
(nepravilno; pravilno je: »Miška 
je pregriznila zanko.«) 

- »Miška in medved sta prijatelja 
in včasih se miška ogreje v 
medvedovem ušesu.« (pravilno) 
 

ANALIZA 

»Kako se je medved počutil, ko se je 
zapletel v zanko? Kaj je mislil?« Ni se 
počutil dobro, bil je žalosten, mislil je, 
da bo umrl ...  

»Zakaj medved rad povabi miško v svoj 
brlog v goste?« Ker sta prijatelja./Ker 
ga je rešila. 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 
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VREDNOTENJE 

»Kaj, mislite, bi se zgodilo z 
medvedom, če ga miška ne bi slišala?« 

 

SINTEZA  

»Kaj, menite, je glavno sporočilo 
pravljice o medvedu in miški?« Po 
smislu. 

»Se tudi vam kdaj zgodi, da potrebujete 

pomoč in jo dobite od nekoga, od 
katerega je sploh ne pričakujete?« Po 
smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 
učna oblika, 

drsnica z 
navodili za 
nove naloge 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pravljico.« 

Učenci pozorno poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 

namenjena knjigi, napišite naslov 
pravljice.« 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 

 »Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 
izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 
nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Predstavljaj si, da si medved. Miški 

napiši pravila za bivanje v brlogu. 
Pomagaj si s točkama: 

- Kaj lahko miška počne v brlogu? 
- Česa miška v brlogu ne sme 

početi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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Srednja raven 

Napiši, kako lahko ti pomagaš večjim 
od tebe – odraslim.  

 

Višja raven 

Napiši, kaj se zgodi, ko nekega dne v 
medvedov brlog zaide polž.  

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 

njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati medveda in/ali 
miško.  

Ko končajo, za vsako raven preberem 

delo enega učenca. Pred branjem 
novih nalog za vsako raven še enkrat 
preberem navodila. 

 

8.3.4 Učna enota: Hans C. Andersen, Cesarjeva nova oblačila 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 30. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem odlomka iz pravljice 

Cesarjeva nova oblačila in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s 
tvorjenjem ob umetnostnem besedilu 

Učna enota: Hans Christian Andersen, Cesarjeva nova oblačila 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. nizajo asociacije za besedo cesar; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju odlomka iz pravljice; 

3. vživljajo se v cesarja, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še vedno zelo 

podoben; 

4. obnavljajo vsebino pravljice; 
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5. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pravljico Cesarjeva nova 

oblačila. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: knjige H. C. Andersena, drsnice 

Viri in literatura: 

- Christian Andersen, H. (2003). Cesarjeva nova oblačila. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje; zavod RS za šolstvo. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit.  

 

Faza šolske 
interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 

učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 
motivacija –  

 

Frontalna 
učna oblika, 
slika 
cesarja  

 

 

 

 

 

 

»Je že kdo bil kdaj na gradu?« Ja./Ne. 
»Kakšni pa so gradovi?« Kamniti./Veliki 
... Po smislu. 
»Kdo je živel na gradu?« Kralj, kraljica. 

»Mislite, da je moral sprejemati veliko 
pomembnih odločitev?« Po smislu. 

»Pa morda veste tudi, kdo so bili 
cesarji?« 

Na tablo napišem besedo cesar. 

»Kako si predstavljate cesarja?« 

»Kaj delajo cesarji? Kakšni so?« 

Na tablo pišem njihove ideje. 

Cilj 1 

Napoved 
besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 
učna oblika 

drsnica s 
sliko Hansa 
Christiana 
Andersena  

 

 

 

»Danes bomo spoznali pravljico o 
cesarju.« 
 
»Delo, ki ga bomo obravnavali, je 
napisal pravljičar Hans Christian 
Andersen. Rodil se je na Danskem leta 
1805 in umrl pri sedemdesetih letih.« 
Pokažem sliko.  

»Poznate kakšno njegovo delo?« 
Ja./Ne. 

»Katero?« 
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Nekaj knjig 

H. C. 
Andersena 

Pokažem knjige (Kraljična na zrnu 

graha, Grdi raček, Morska deklica ...)  

 

»Povem vam, da cesar, ki ga bomo 
danes spoznali, sploh ni bil navaden 
cesar. Naslov dela je Cesarjeva nova 
oblačila. Pozorno prisluhnite.« 

Berem iz knjige, v kateri imam 
natisnjeno priredbo besedila (učenci ne 
vidijo, da berem z lista). 

Učenci pozorno poslušajo. 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o odlomku. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

 

Drsnica s 
slikami 
neznanih 
besed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil med poslušanjem 

pravljice?« Dobro./Slabo ... Po smislu. 

»Kaj ti je bilo najbolj zanimivo?« 

 

NEZNANE BESEDE 

razkošne obleke – bogate, z veliko 
plastmi blaga, vzorci 

slepar – kdor goljufa 

oblačilnica – prostor za oblačenje 

statve – stroj za tkanje 

malha – preprosta popotna torba  

dvorjani – vladarjevi svetovalci 

vlečka – del svečanega oblačila, ki se 

vleče po tleh 

baldahin – streha iz dragocene tkanine 

 

POZNAVANJE 

»Za kaj je cesar porabil ves svoj 
denar?« Za oblačila. 

»Kje je preživel večino časa?« V 
oblačilnici. 

 

RAZUMEVANJE 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

Cilj 3 
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Frontalna 

učna oblika, 
delo v paru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Zakaj, mislite, da sta sleparja šla prav 

do tega cesarja?« Ker sta vedela, da 
ima rad nova oblačila ... Po smislu. 

 

»Zakaj si je želel oblačil iz novega 

blaga?« Da bi videl, kdo je neumen ... 
po smislu. 

 

UPORABA 

Učence razdelim v pare in jim dam 
zelene, rdeče in modre kartončke.  

»Zelen kartonček pomeni pravilno, rdeči 
nepravilno, modri pa, da nečesa v 
besedilu ni. Ko povem trditev, se s 
sošolcem v paru pogovorita, ali je trditev 
pravilna, nepravilna ali je v besedilu ni. 
Na moj znak dvignite kartonček. 
Napačne trditve boste popravili.« 

 

Trditve: 

- Blago je šel najprej pogledat 
minister. (pravilno) 

- Ko je cesar šel na ogled, je videl 
blago čudovitih vzorcev in barv. 
(nepravilno; pravilno je »Cesar 
ni videl blaga«.) 

- Sleparjema je bilo ime Roblek in 
Ocepek. (podatka ni v besedilu) 

- Tkalca sta sešila oblačila, ki jih 
ljudje, ki niso dovolj sposobni za 
opravljanje svoje službe, niso 
videli. (nepravilno, pravilno je 
»Tkalca nista sešila oblačil, ki jih 
ljudje, ki niso bili primerni za 
svojo službo, niso videli.« ali 
»Tkalca nista sešila ničesar.«) 

- Cesar se je po mestu sprehajal 
brez oblek. (pravilno) 

 

ANALIZA 

»Kako, mislite, se je počutil cesar, ko je 
ugotovil, da sta ga tkalca osleparila?« 

»Kako bi se na njegovem mestu počutil 
ti?« 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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 VREDNOTENJE 

»Si se že kdaj počutil podobno, da si 

vztrajal pri svoji zmoti?« 

»Se vam zdi prav, da ljudje niso 

povedali, da ne vidijo obleke?« Ne. 

 

SINTEZA 

»Si tudi vi kdaj kaj izmislite, ko se vam 

zdi, da bo laž boljša za vas, kot če 
poveste po pravici?« 

 

»Kaj bi rekli cesarju, če bi ga srečali po 

sprevodu?« Po smislu.  

Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

Tabelska 

slika (avtor 
in naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 
nove 
naloge 

 

Individualna 
učna oblika 

 

 

 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj si bomo še enkrat prebrali 
pravljico o cesarjevih novih oblačilih.« 

  

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 

namenjena knjigi, napišite ime avtorja in 
naslov pravljice.« 

 

Na tablo napišem ime avtorja in naslov. 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 
nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Sličice z deli zgodbe uredi v pravilen 
vrstni red, jih zalepi v zvezek in za vsako 
na kratko opiši, kaj se je v tistem delu 
zgodbe zgodilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 
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Srednja raven 
Napiši, kako je potekal cesarjev dan.  
 
Višja raven 

Ko se je cesar brez oblačil vrnil v palačo, 
je ... 

Razmisli, kaj je cesar naredil, ko se je 
vrnil v palačo, in napiši kratko 
nadaljevanje zgodbe.  

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 
njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati cesarja. 

Ko končajo, za vsako raven pokličem 

enega učenca, da prebere svojo nalogo. 
Pred branjem nalog za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

Cilj 5 

 

8.3.5 Učna enota: Andrej Rozman Roza, Mleko 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 3. 6. 2019  

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž 

Petek 

Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Mleko in z 
govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Andrej Rozman Roza, Mleko 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo 

med poslušanjem pesmi; 
3. prepoznajo glavno književo osebo; 
4. obnavljajo podatke iz pesmi Mleko; 
5. zaznavajo rabo čustveno obarvanih besed; 
6. podatke iz pesmi dopolnijo s podobami iz vsakdanjih izkušenj; 
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7. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pesmijo Mleko. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, lističi z deli pesmi 

Viri in literatura: 

- M., Blažić. (2014). Radovednih pet. Berilo 4. Ljubljana: Rokus Klett. 
- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 

Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika,  

delo v parih 

 

 

»Ste včeraj kaj odprli domači hladilnik? 
Kaj vse je bilo v njem?« Salama, sir, 
marmelada ... 
»Predstavljajte si, da hrana oživi, kadar 
so vrata hladilnika zaprta.«  
 
»Jabolko se na primer hvali maslu, da 
je samo izredno zdrav obrok, maslu pa 
očita, da je mastno. Maslo ponosno 
pove jabolku, da je zelo pomemben 
člen prehranjevalne verige in da bi z 
veseljem šel z njim na en sok na 
zgornjo polico, da nadaljujeta pogovor 
in mu razloži, kako in kaj.« 
 
»Pomisli, kaj najraje ješ, in si 
predstavljaj, da si to ti. Poklepetaj s 
sosedom, ki je drugo (ali enako) živilo iz 
hladilnika.« 
 
Učenci se vživljajo v hrano iz hladilnika 
in se pogovarjajo v parih. 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

Frontalna 

učna oblika 

 

 

»Pesem, ki jo bomo spoznali danes, je 
zapisal pesnik Andrej Rozman Roza. 
Star je 63 let. Piše pesmi za odrasle in 
otroke, nastopa v gledališču in včasih 
tudi kar na ulici. 

/ 
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Drsnica s 

sliko 
pesnika 

 

Je humorist, kar pomeni, da so njegova 
dela šaljiva.«  
 

»Pesnik je pesmi dal naslov Mleko. Kaj 
je zapisal o mleku, bomo slišali zdaj. 
Dobro prisluhnite.« 

Interpretativno preberem pesem. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Z eno besedo povej, kako si se počutil 
ob poslušanju.« Vesel, sproščen ... 

 

NEZANE BESEDE 

mleko se sesiri – postane kašasto, 
zdrizasto in ni več primerno za pitje  

pri moji veri – izraža podkrepitev trditve 
(»prav zagotovo ne bom kakav«) 

primojduš – izraža močno podkrepitev 
trditve (»prav zagotovo ne bom kakav«) 

gnus – občutek, ki ga povzroči kaj 
izredno grdega, odvratnega 

 

POZNAVANJE 

»Kje se greje mleko?« V loncu. 

»Komu je bilo namenjeno, da ga 

popije?« Mihcu. 

 

RAZUMEVANJE 

»Za kaj je nekdo želel Mihu pripraviti 

mleko?« Za zajtrk. 

»Kdo pripoveduje pesem?« Mleko.  

 

UPORABA 

Učenem razdelim lističe, na katerih so 
deli pesmi. 

Cilj 2 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

Cilj 3 

 

 

Cilj 4 
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Individualno 

delo 

 

Listi z 

besedilom 

pesmi 

 

Drsnica z 
besedilom 
pesmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Lističe, na katerih so deli pesmi, 

postavi v pravilno zaporedje.« 

 

Učenci nalogo preverijo s pomočjo 
drsnice. 

 

 

ANALIZA 

»Kako se je počutilo mleko, ko je slišalo, 

da bo postalo kakav?« 
Slabo./Obupno./Jezno ... Po smislu. 

»Katere besede in besedne zveze nam 
povejo, kako se je mleko počutilo? 
Poglejte besedilo pesmi.« 

»Kaj nam sporoča klicaj?« Da je mleko 

kričalo. 

 

VREDNOTENJE 

»Se ti zdi prav, da je mleko kričalo?« 

Da./Ne. 

»Kaj, misliš, pomeni biti ponosen? Je 

bilo mleko res ponosno ali je šlo za kaj 
drugega?« 

 

SINTEZA 

»Kaj bi rekel mleku, če bi bil ti kakav?« 
Po smislu. 

»Kako se ti počutiš, če moraš narediti 
nekaj, česar za nič na svetu nočeš 
narediti?« Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 

Ponovno 
branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

Tabelska 

slika (avtor 
in naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem.« 

Interpretativno preberem pesem. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 
namenjena knjigi, napišite naslov pesmi. 

Na tablo napišem naslov pesmi. 
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nove 
naloge 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 
učna oblika 

 

 

 

  

 

»Pod naslov nalepite dele pesmi v 

pravilnem zaporedju.« 

Učenci nalepijo pesem v zvezek. 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Razmisli in napiši, kako bi mleko 

prepričal, da bo še bolj okusno, če 
postane kakav. 

 

Srednja raven 

Napiši, kaj bi se zgodilo, če bi poleg 
naftovoda, plinovoda, toplovoda ... imeli 
tudi mlekovod?  

 

Višja raven 

Napiši novo, podobno pesem, le da 

govori o drugi hrani.  

 

Medtem ko učenci pišejo, spremljam 
njihovo delo. Če kateri od učencev prej 
zaključi, mora narisati hrano, ki jo zna 
sam pripraviti.  

Ko končajo, pokličem za vsako raven po 
enega učenca, da prebere svojo nalogo.  
Pred branjem novih za vsako raven še 
enkrat preberem navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 
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8.3.6 Učna enota: Anja Štefan, Medved 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 16. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Medved in z 

govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Medved  

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

1. zaznavajo in doživljajo rabo nenavadnih besednih zvez, povezujejo jih s 
sporočilnostjo besedila; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 
poslušanju in gledanju; 

3. ubesedujejo čustva in razpoloženje književnih oseb – mravljic; 

4. obnavljajo dogajanje pravljice Medved; 

5. oblikujejo lastna stališča do ravnanja književne osebe in jih utemeljijo; 

6. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pravljico Medved.  

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, knjiga Štiri črne mravljice 

Viri in literatura: 

- Blažić, M. M., Kos, G., Meglič, D., Ritlop, N., Vižintin, M. A. (2010). Novi svet 
iz besed 4. Ljubljana: Rokus Klett.  

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Štefan, A. (2007). Štiri črne mravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Spletni vir: http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html (25. 4. 2019) 
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Faza šolske 

interpret. 

Učne 

oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 
predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

Frontalna 

učna oblika, 
barvni listi 

 

 

 

 

 

Drsnice s 

frazemi 

»Kdaj ste šli včeraj spati?« Po smislu. 
»Ko sem jaz hodila v tretji razred sem 
hodila s kurami spat, doma pa sploh 
nismo imeli kokošnjaka. Veste, kaj 
pomeni, če rečemo komu, da gre "s 
kurami spat"?« Pomeni, da gre zgodaj 
spat. 
 
»Besede imajo več pomenov. Poglejmo 
še nekaj zanimivih besednih zvez in si 
poskušajmo predstavljati, kako bi bilo, 
če bi jih razumeli dobesedno, in kaj 
pomenijo v prenesenem pomenu.« 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika 

»Z besedami se rada igra tudi 

pisateljica, ki jo že poznate – Anja 
Štefan. Danes bomo brali pravljico z 
naslovom Medved.« 

Pokažem knjigo Štiri črne mravljice.  

»Jo poznate?« 

»To knjigo je napisal Anja Štefan. 

Ilustriral jo je ilustrator Zvonko Čoh. 
Poznate njegove ilustracije?« Za dva 
groša fantazije … Po smislu. 

 

»Sedaj pa se pripravite na poslušanje 
pravljice z naslovom Medved.« 

Interpretativno preberem pravljico, 
učenci poslušajo. 

/ 

Premor po 
branju 

Individualna 
učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako ste se počutili ob poslušanju 

pravljice?« Dobro, bil sem žalosten .. 
»Kaj vas je v zgodbi najbolj pritegnilo?«  

 

NEZNANE BESEDE 

na planem – na prostem 

gost zrak – slab zrak 

 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

modrost – lastnost pametnega, 

modrega človeka 

 

POZNAVANJE 

»Koliko mravljic nastopa v pravljici?« 

Štiri. 

»Kam so zlezle mravlje, da bi srečale 

medveda?« V brlog. 

 

RAZUMEVANJE 

»Kaj pomeni, da je mravlje srečala 

pamet?« Da so se prav odločile. 

 

»Kako, misliš, so se počutile v brlogu?  

Slabo./Neprijetno. 

 

UPORABA  

»Kakšen naslov bi vi izbrali za to 
zgodbo?« Različni odgovori. 

 

ANALIZA 

»Vsi si z rokami pokrijmo oči in bodimo 
nekaj časa čisto tiho.« Učenci si 
pokrijejo oči in v tišini s sluhom in 
vonjem zaznavajo svet okoli sebe.  

»Kako ste se počutili?« Različni 
odgovori. 

»Mislite, da so se podobno počutile 
mravljice v brlogu? 

 

»Kako so se počutile mravljice v brlogu? 

Kaj so rekle?« V brlogu se niso počutile 
dobro. Prva je rekla, da je v brlogu zelo 
temno, druga, da nekdo smrči, tretja, da 
zrak diši ostro, in četrta, da je slab zrak. 

 

VREDNOTENJE 

»Je bila odločitev mravljic, da zapustijo 
brlog, pametna? Zakaj?« Da, sicer bi jih 
medved pojedel. 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj 1 

 

 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 1 
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»Se vam zdi, da je dobro, če nas v 

življenju sreča pamet?« Po smislu. 

 

SINTEZA  

»Razmisli, kaj bi se zgodilo, če bi se 

medved v trenutku, ko so mravljice 
prišle v brlog, zbudil.«  

 

»Ste že kdaj slišali koga reči, da ima 

"več sreče kot pameti"? Bi lahko to rekli 
mravljicam, če bi jih srečali na poti 
domov?« 

 

 

 

Ponovno 

branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 
učna oblika, 

drsnica z 
navodili za 
nove 
naloge 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pravljico.« 

Učenci pozorno poslušajo. 

 

»Vzemite zvezke in napišite naslov 

pravljice.« 

 

 

 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 »Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven  

Nariši štiri črne mravljice v brlogu. 

 

Srednja raven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 6 
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Listke z deli besedila zgodbe uredi v 

pravilen vrstni red in jih zalepi v zvezek. 
V zvezek nariši risbo za vsak del 
zgodbe. 

 

Višja raven 

Napiši novo zgodbo o štirih črnih 

mravljicah in nariši risbo, ki predstavlja 
del zgodbe.  

 

Medtem ko učenci pišejo in rišejo, 

spremljam njihovo delo. Če kateri od 
učencev prej zaključi, mora narisati štiri 
črne mravljice na morju.  

Ko končajo, za vsako raven preberem 

delo enega učenca. Pred branjem novih 
nalog za vsako raven še enkrat 
preberem navodila. 

 

8.3.7 Učna enota: Niko Grafenauer, Kokosenzacija 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 27. 5. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Kokosenzacija 

in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob 
umetnostnem besedilu 

Učna enota: Niko Grafenauer, Kokosenzacija 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. ugotavljajo, o čem govori pesem Kokosenzacija; 
2. doživljajo zvočnost pesmi in ritem povezujejo s sporočilnostjo pesmi; 
3. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju; 
4. vživljajo se v lik kokoši, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo 

podobna; 
5. obnavljajo dogajanje v pesmi Kokosenzacija; 
6. izmišljajo si nove besede (nesmiselnice);  
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7. tvorijo besedilo, ki je tematsko povezano s pesmijo Kokosenzacija.  

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: lepilni papirčki za nove besede, modri, zeleni in rdeči papirčki 

Viri in literatura:  

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit.  

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti 
učenk/učencev 

Opombe 

Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika 

delo v parih  

 

 

 

Delo v parih, 

listki za 
pisanje 
besed 

»Zaprimo oči in si predstavljajmo, da 
smo črvi in živimo v deželi Črvoblatni. 
Večino časa preživimo tako, da rijemo 
po zemlji in delamo črvorove. Za 
malico jemo blatnosendviče s 
črvokumarami in črvastim rjavosirom. 
Kaj pa počnemo v prostem času?« 
 
»V parih se pogovorite, kaj vse delamo 
v črvji deželi, in si izmislite čim več 
blatnorovnih črvobesed. Nekaj jih 
zapišite na listke, da jih boste prebrali 
in razložili njihov pomen.« 
 
Učenci pišejo nesmiselne besede. Ko 
končajo, prinesejo listke na tablo in 
nekaj besed preberem. Če je treba, 
učenci razložijo pomen. 
 
»Prav nad to blatno deželo črvarjev 
živijo še ene živali. Prebrala bom 
uganko, vi pa poskusite ugotoviti, o 
čem govori« 
 
Preberem uganko o kokoši.  

Cilj 6 
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Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativno 
branje  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica s 
sliko Nika 
Grafenauerja 

»Danes bomo obravnavali pesem z 
naslovom Kokosenzacija. Kaj mislite, o 
čem bo govorila pesem?  
Ali veste, kaj pomeni beseda 
senzacija? Senzacija je razburjenje v 
javnosti, med ljudmi, ki ga povzroči nek 
dogodek. Nekaj nenavadnega, 
zanimivega.« 
 
»Pesem je napisal Niko Grafenauer. 
Rodil se je v Ljubljani. Je pesnik, 
pisatelj, urednik, prevajalec.« 

 

»Zdaj se pa umirite in prisluhnite 
pesmi.« 

Interpretativno preberem pesem. 

Cilj 1 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pesmi. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

Frontalna 

učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnica z 

besedilom 
pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Razmisli in z eno besedo povej, kako 
si se počutil ob poslušanju pesmi.« 
Sproščen, zaskrbljen, vesel … 

 

NEZNANE BESEDE 

pegatka – kokoši podobna domača 

ptica z grahastim perjem 

na mah – takoj 

svaja – prepir 

zanetiti prepir – začeti prepir 

 

»V besedilu je še veliko zanimivih 

kokobesed.« 

Na tablo dam drsnico z besedilom 

pesmi. 

»Tiho preberite pesem z drsnice.« 

Učenci tiho berejo Kokosenzacijo. 

 

POZNAVANJE 

»Kdo je glavna oseba na 

kokodvorišču? S katerimi besedami jo 
imenuje pesnik v prvi kitici?« 

Cilj 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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Drsnica z 
besedilom 
prve kitice 
pesmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v paru, 

kartončki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Kako imenuje pesnik kokoš v prvi 

kitici?« Pegpegatka, pegperutka, 
golovratka, pedenjputka. 

»Še enkrat zelo na hitro glasno 
preberite prvo kitico.« Otroci na hitro 
preberejo kitico.  

»Slišite kokodakanje kokoši?« Po 

potrebi še sama enkrat hitro preberem 
kitico.  

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj pride kokokomisija?« Ker kokoš 
pravi, da je znesla velejajce. 

»Zakaj bo kokoš dobila kazen?« Ker se 
je zlagala, da je znesla velejajce. 

 

UPORABA 

Učence razdelim v pare in jim dam 
zelene, rdeče in modre kartončke. 

»Zelen kartonček pomeni pravilno, 
rdeči nepravilno, modri pa, da nečesa 
ni v besedilu. Ko povem trditev, se s 
sošolcem pogovorita, ali je trditev 
pravilna, nepravilna ali je v besedilu ni. 
Na moj znak boste dvignili kartončke. 
Napačne trditve boste popravili.« 

 

Trditve: 

- »Kokoš se hvali, da je zvalila 
jajce, veliko za tri navadna 
jajca.« (pravilno) 

- »Kokokomisija najde jajce.« 
(nepravilno; pravilno je 
»Komisija ne najde jajca.«) 

- »Agenti za iskanje velejajca 
uporabljajo jajcomagnet.« (ni v 
besedilu) 

- »Kokoš je skalila javni red in 
mir.« (pravilno) 

- »Kokoš so zaprli v zapor.« 
(nepravilno; pravilno je »Kokoš 
je pobegnila in na vrata zalepila 
napis, da je ni doma.«) 

 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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ANALIZA 

»Sta si s kokošjo kdaj podobna? Si tudi 
ti kdaj kaj izmisliš?« Ne, nikoli./Da, kdaj 
si.  

 

»Kako se je kokoš počutila, ko so 
odkrili njeno laž?« Slabo … 

»Kaj je naredila?« Ušla je.  

 

VREDNOTENJE 

»Zakaj, mislite, si je kokoš izmislila, da 

je izlegla velejajce?« Ker je želela biti 
nekaj posebnega … 

»Se vam zdi prav, da je kokoš ušla? 
Zakaj?« Ni prav, da je pobegnila, saj bi 
morala odgovarjati za to, kar je 
naredila …  

 

SINTEZA 

»Kaj bi rekel kokoši, če bi jo srečal?« 
Bi ji povedal, da ni prav, kar je storila 
… Po smislu. 

 

»Si že kdaj slišal za pregovor »Laž ima 
kratke noge«? Kaj pomeni ta 
pregovor?« Da hitro ugotovijo, da si se 
zlagal … Po smislu. 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

Ponovno 
branje in nove 
naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

Tabelska 

slika (avtor in 
naslov 
pesmi), 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

Individualna 

učna oblika 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem.« 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je 

namenjena knjigi, napišite ime avtorja 
in naslov pravljice.« 

 

Na tablo napišem ime avtorja in naslov. 
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Drsnica z 
navodili za 
nove naloge 

 

 

 

»Rešite tisto nalogo, ki vam predstavlja 

izziv.« 

 

 

Na drsnici pokažem navodila novih 

nalog. Vsaka raven je zapisana z 
drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Osnovna raven 

Napiši pismo kokoši in ji povej, zakaj ni 

prav, da si je nekaj kar izmislila, in da 
mora priti domov. Pomagaj si z 
vprašanji: 

Zakaj, se ti zdi, da ni bilo prav, da se je 

zlagala? 

Kaj bi na njenem mestu naredil ti? 

 

Srednja raven 

Napiši oglas za iskanje kokoši. Zraven 
nariši še, kar se ti zdi pomembno za 
oglas. Razmisli, kakšen bi bil naslov 
oglasa. 

Kakšna je kokoš, ki jo iščemo? 

Koga lahko pokličejo v primeru, da jo 

najdejo? 

 

Višja raven 

Napiši nadaljevanje pesmi in z risbo 

predstavi, kar si napisal.  

 

Medtem ko učenci delajo, spremljam 
njihovo delo. Če potrebujejo pomoč, 
jim pomagam. Če kateri od učencev 
prej zaključi, nariše velejajce ali napiše 
še kakšno novo kokobesedo. 

Ko končajo, za vsako raven pokličem 

po enega učenca, da pokaže svojo 
nalogo. Pred branjem/kazanjem nalog 
za vsako raven še enkrat preberem 
navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 7 
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8.3.8 Učna enota: Anja Štefan, Petelin in njegova suknjica 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. b 

Mentorica na OŠ: / Datum: 3. 6. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pravljice Petelin in 
njegova suknjica in z govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s 
tvorjenjem ob umetnostnem besedilu 

Učna enota: Anja Štefan, Petelin in njegova suknjica 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska  

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

      Učenci: 

1. oblikujejo obzorje pričakovanj; 
2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo med 

poslušanjem; 
3. vživljajo se v lik iz pravljice, ki je sicer drugačen od njih, a jim je še vedno 

zelo podoben; 
4. obnavljajo dogajanje pravljice Petelin in njegova suknjica;  
5. razvijajo strpnost do drugih; 
6. poglabljajo doživetja o pravljici in likovno predstavijo čutnodomišljijsko 

predstavo pravljice Petelin in njegova suknjica/nove pravljice (narišejo 
dogajalno premico). 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: drsnice, listki za nove naloge 

Viri in literatura: 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Štefan, A. (2013). Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Faza šolske 
interpretacij
e 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 

Opomb
e 
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Uvodna 

motivacija  

 

Frontalna 

učna oblika 

 

Pokažem knjigo Kotiček na koncu sveta. 

»Je že kdo bral to knjigo?« 

»Kdo jo je napisal?« Anja Štefan. 

Skupaj z učenci pogledamo in opazujemo 
naslovnico ter prelistamo slikanico Kotiček 
na koncu sveta. Učence spodbujam, da po 
ilustracijah ugotavljajo potek pravljic.  

 

Cilj 1 

Napoved 

besedila, 
umestitev in 
interpretativ
no branje  

Frontalna 

učna oblika 

 

Drsnica s 
slikami 
slovenskih 
pisateljic 

 

 

 

»Kot smo že povedali, je pravljico, ki smo jo 

spoznali, napisala Anja Štefan. Na drsnici so 
slike štirih slovenskih pisateljic. Katera je 
Anja Štefan?« Poimenujemo še ostale tri. 

 

»Pravljica, ki jo bomo spoznali, ima naslov 
Petelin in njegova suknjica.« 

   

Interpretativno preberem pravljico. Učenci 

pozorno poslušajo. 

 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici. / 

Izražanje 

doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

Frontalna 

učna oblika 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kako si se počutil ob poslušanju in gledanju 
pravljice?« Po smislu. 

»Ti je bila pravljica všeč? Zakaj?« Da./Ne. Po 
smislu. 
 

NEZNANE BESEDE 

suknja – moško vrhnje oblačilo, ki spredaj po 
navadi sega čez kolena 

potuhnjeno – neiskreno, neodkrito 

nasršen – jezen 

mrko – negativno razpoloženje 

prilizovati se – grebsti se pri kom za boljši 

položaj 

 

POZNAVANJE 

»Kam je petelin obesil suknjo?« Na vejo. 

»Kako so pes, maček in zajec imenovali 
petelina, ko so ga pozdravljali?« Boter 
petelin. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 
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RAZUMEVANJE 

»Zakaj petelin ni našel suknjice?« Pozabil je, 

kam jo je odložil. 

Modra gos je rekla: »V gozdu so si drevesa 

zelo podobna, veja veji, steza stezici.« 

»Zakaj je petelin grdo gledal živali, ko so ga 

pozdravljale?« Bil je jezen … po smislu. 

 

UPORABA  

»Prebrala bom nekaj trditev o vsebini 

pravljice. Če je trditev pravilna, na moj znak 
vstaneš, če je napačna, počepneš, če v 
besedilu tega podatka ni, pa sediš na stolu.« 

 

Trditve: 

- »Petelin si je oprtal koš in se odpravil 
v vinograd.« (nepravilno; pravilno je 
»Petelin si je oprtal koš in se odpravil 
v gozd«) 

- »Petelin je pomislil, da so mu suknjo 
ukradli maček, pes in zajec.« 
(pravilno) 

- »Na poti domov si je kupil šal, da ga 
ne bi zeblo.« (tega podatka ni v 
besedilu) 

- »Petelin je bil vesel, da je dobil 
suknjo nazaj.« (pravilno) 

- »Petelin, gos, pes, maček in zajec so 
jedli kostanj in pozabili na slabo 
voljo.« (pravilno) 
 

ANALIZA 

»Ste kdaj podobni petelinu iz pravljice?« 

Da./Ne. Po smislu. 

»Poiščite kakšno lastnost petelina, ki jo imaš 

tudi ti.« Po smislu. 

 

VREDNOTENJE 

»Kakšen se vam zdi petelin?« Po smislu. 

»Se vam zdi prav, da se petelin tako 
obnaša?« 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj  
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SINTEZA 

»Kaj bi rekli petelinu, če bi ga srečal?« Da ni 
prav, da je obtožil živali … Po smislu. 

»Kaj, misli, bi naredil petelin, če ne bi prišla 
goska s suknjo?« Po smislu. 

Ponovno 
branje in 
nove naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

Tabelska 
slika (avtor 
in naslov 
pravljice) 

 

 

 

 

 

 

Skupinska 
učna oblika 

drsnica z 
navodili za 
nove naloge 

PONOVNO BRANJE 

»Pripravite se na ponovno branje in pozorno 

poslušante.«  

Učenci pozorno poslušajo in gledajo. 

 

»Vzemite zvezke in na stran, ki je namenjena 

knjigi, napišite naslov pravljice. 

Na tablo napišem naslov pravljice. 

 

 

Učence razdelim v skupine (naključno 
izbiram učence). »V skupini se dogovorite, 
katero nalogo boste delali.« 

Na drsnici pokažem navodila novih nalog. 

Vsaka raven je zapisana z drugačno barvo. 

 

NOVE NALOGE 

Srednja raven 

V skupini narišite dogajalno premico pravljice 
Petelin in njegova suknjica. Vsak učenec 
pripravi en list. 

1. list: naslov 

2. list: petelinček nabira kostanje, 

suknjica je na veji 

3. list: petelinček jezno koraka mimo 

mačka, psa in zajca 

4. list: goska prinese suknjico, 

petelinček je vesel 

5. list: živali se skupaj veselijo ob 

kostanju 

6. list: Konec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilja 5 

in 6 
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Višja raven 

Izmislite si novo živalsko pravljico in na listke 
narišite dele pravljice. Vsak nariše en del 
zgodbe, ki jo boste na koncu predstavili 
sošolcem. 

 

Medtem ko učenci v skupini izdelujejo 

dogajalno premico, spremljam njihovo delo.  

Če končajo prej, vadijo predstavitev. 

Ko končajo z delom, povabim učence, da 
predstavijo svoje izdelke.  

 

8.3.9 Učna enota: Feri Lainšček, Pekarne 

Študentka: Jerneja Skapin Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Vodice Razred: 3. a 

Mentorica na OŠ: / Datum: 6. 6. 2019 

Mentor na PEF: doc. dr. Tomaž Petek Zap. št. ure.: / 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s poslušanjem pesmi Pekarne in z 
govorjenjem o njej; razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem ob umetnostnem 
besedilu 

Učna enota: Feri Lainšček, Pekarne 

Prevladujoč tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del 

Operativni učni cilji: 

         Učenci: 

1. zapisujejo asociacije ob besedi; 

2. izražajo svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 
poslušanju pesmi; 

3. zaznavajo rimo v pesmi; 

4. obnavljajo dogajanje pesmi Pekarne; 

5. podatke iz pesmi povežejo s podobami iz vsakdanjega življenja; 

6. poglabljajo doživetja o prebranem besedilu in čutnodomišljijsko predstavo 

pesmi izrazijo z risanjem dogajalne premice pesmi. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: geografija, likovna umetnost (1. šolska ura) 
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Učna sredstva: listki z napisi različnih poklicev, zemljevid Slovenije, knjiga, risalni 

listi, material za slikanje 

Viri in literatura: 

- Kordigel Abršek, M. (2017). Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Lainšček, F. (2010). Pesmi o Mišku in Belamiški. Ljubljana: Mladinska 
knjiga. 

- Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju 
osnovne šole. Razredni pouk: revija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
2–3/2014, 46–51. 

- Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2018). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za izobraževanje, zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
vljeni_UN/UN_slovenscina.pdf 

- Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Faza šolske 

interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti učiteljice, 

predvidene dejavnosti učenk/učencev 
Opombe 

Uvodna 

motivacija 

Frontalna 

učna oblika, 

delo v parih, 

vrečka z liski 
za 
asociacije 
(poklici) 

 

 

 

 

 »Vsak par bo izžrebal listek z besedo. Na 
listek napišita, na kaj vse pomislita, ko 
slišita to besedo. Ko končate, prinesite 
listke k tabli, da jih preberemo.« 
 
Učenci izžrebajo listke in pišejo 
asociacije. Ko končajo, jih prinesejo k tabli 
in skupaj preberemo, kar so zapisali. 
 
»Kaj označujejo vse te besede?« 
 
Na tablo nad listke z asociacijami 
zapišem besedo POKLICI. 

Cilj 1 

Napoved 
besedila, 
umestitev in 
interpretativ
no branje  

 

Frontalna 
učna oblika, 

zemljevid 
Slovenije, 

drsnica s 
sliko Ferija 
Lainščka 

 

 

 

 

 

»Danes bomo spoznali delo pesnika 
Ferija Lainščka. Umetnik je star 59 let. 
Rodil se je v vasi Dolenci v Prekmurju. 
Veste, kje je Prekmurje?« 

Na zemljevidu Slovenije pokažem, kje je 
vas Dolenci v Prekmurju. 

 

»Feri Lainšček piše pesmi in zgodbe za 

otroke in odrasle, pa tudi radijske igre in 
scenarije za filme. Prejel je že veliko 
nagrad.«  

 

/ 



 
 

173 
 

 

Knjiga 
Pesmi o 
Mišku in 
Belamiški 

»Napisal je tudi zbirko Pesmi o Mišku in 

Belamiški, ki živita v Mišjem Gradcu.« 

Pokažem knjigo. 

 

»In tako kot v vsakem mestu je tudi v 

Mišjem Gradcu pekarna. Prisluhnimo 
pesmi z naslovom Pekarne.« 

Učenci poslušajo. 

Premor po 

branju 

Individualna 

učna oblika 

Učenci v tišini razmišljajo o pravljici.  / 

Izražanje 
doživetij ter 
analiza, 
sinteza in 
vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v paru 

 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

»Kakšna se ti je zdela pesem?« 

Zanimiva, zabavna, dolgočasna ...  

»Se ti je zdelo, da je v učilnici zadišalo po 

svežem kruhu?« Da./Ne. 

 

NEZNANE BESEDE 

tolovaji – roparji, tatovi, lumpi 

gurman – kdor ima rad dobre, izbrane jedi 
in pijače 

 

POZNAVANJE 

»Kdo mesi kruh?« Peki.  

»Katere vrste kruha pečejo?« Štruce, 

(mišje) žemlje, slane preste, rogljiče. 

 

RAZUMEVANJE 

»Zakaj, mislite, delajo peki ponoči?« Da je 

zjutraj svež kruh ... Po smislu. 

»Zakaj bodo peki do jutra komaj kakšno 

rekli?« Ker imajo veliko dela./Ker nimajo 
časa ... Po smislu. 

 

UPORABA  

»Je v pesmi veliko rim? Še enkrat 
preberite pesem in v parih poiščite 
besede, ki se rimajo.« 

Učenci iščejo rime. 

Cilj 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 4 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

Cilj 3 
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Drsnica z 

označenimi 
besedami, ki 
rimajo 

»Ste jih našli?« Nekaj učencev pove 

nekaj primerov. 

»Kje v pesmi se nahajajo besede, ki se 

rimajo?« 

Ugotovimo, da se rimajo zadnje besede v 

verzih. 

 

ANALIZA 

»Zakaj mojster na koncu še malo pomesi 

kruh?« Preveri, če so dobro naredili ... Po 
smislu. 

»Kaj, misliš, pomeni, da se dan začenja v 
trebuhu?« Ko zjutraj vstanemo, jemo ... 
Po smislu. 

»Misliš, da je hotel pesnik povedati, da je 

dan lepši, če zjutraj pojemo nekaj 
dobrega?« Ja.  

 

VREDNOTENJE 

»Zakaj, misliš, je naslov dela Pekarne in 
ne Pekarna?« Ker je podobno v vseh 
pekarnah ... Po smislu. 

»Misliš, da so peki veseli, ker morajo 

delati ponoči?« Ne. 

 

SINTEZA 

»Bi šel pomagat v pekarno v Mišji Gradec, 

če bi te mišji peki to prosili?« Ja./Ne.  

»Zakaj?« Po smislu. 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovno 
branje in 
nove naloge  

 

Frontalna 
učna oblika 

 

 

 

Tabelska 

slika (avtor 
in naslov 
dela) 

 

 

PONOVNO BRANJE 

»Zdaj bom ponovno prebrala pesem.«  

Interpretativno preberem pesem. 

 

»Vzemite zvezke in napišite naslov 
pesmi.« 

Na tablo napišem naslov pravljice. 
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Skupinska 

učna oblika, 

drsnica z 

navodili za 
nove naloge 

 

 

 

 

 

NOVE NALOGE 

Za pesem Pekarne bo vsak dobil listek z 

delom pesmi in pri uri likovne umetnosti 
naslikal to, kar prikazuje. Ko končate, 
prinesete liste na dogovorjeno mesto, kjer 
jih bomo uredili v pravilen vrstni red. Pri 
naslednji uri književnosti boste skupaj 
recitirali pesem tako, da bo vsak povedal 
svoj del. 

 

Razdelim listke z deli pesmi. Učenci 
pripravijo material za risanje. Medtem ko 
rišejo, spremljam njihovo delo. Ko 
končajo z delom, pospravijo material in 
odložijo slike na dogovorjeno mesto. 

Nato se dve skupini učencev postavita v 

vrsto pred tablo in recitirajo pesem tako, 
da vsak učenec pove svoj del. Ko ena 
skupina recitira, druga opazuje/pozorno 
posluša.  

 

 

Cilj 6 
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8.4 Evalvacijski list za učence 

Pozdravljen/-a, 

sem študentka Jerneja Skapin in raziskujem uporabo kamišibaja pri obravnavi 
umetnostnih besedil. Prosim te, če izpolniš kratek anonimni evalvacijski list.  

Že vnaprej se ti zahvaljujem za izpolnitev. 

Jerneja Skapin 

 

1. Spol:                 a) moški                                b) ženski 
2. Razred:  _______________ 

 

3. Oceni zadovoljstvo z današnjo učno uro?  
(ena je najnižja ocena, pet je najvišja ocena) 

1 2 3 4 5 

 

4. Se ti zdi obravnava umetnostnega besedila zanimivejša, če pouk poteka s 
kamišibajem? 

a) Da. 

b)       Ne. 

 

5. Si želiš, da bi pri pouku slovenščine večkrat uporabili kamišibaj? 

a) Da. 

b) Ne.  

Zakaj?  

___________________________________________________________________
_______________ 

 

6. Rad ustvarjaš? 
a) Da. 
b) Ne. 

 
7. Kako si se počutil ob ustvarjanju?  

Slabo     1        2            3         4          5    Zelo dobro 
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8.5 Obrazec za soglasje staršev 

Spoštovani starši! 

V okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Uporaba 
kamišibaja pri obravnavi umetnostnega besedila v prvem izobraževalnem 
obdobju«, bom ugotavljala, ali se pri obravnavi umetnostnih besedil s kamišibajem (tj. 
japonska tehnika pripovedovanja zgodbe ob slikah) in pri obravnavi na klasičen način 
v novih nalogah učencev pojavljajo razlike. V enem oddelku bomo književna besedila 
obravnavali na klasičen način, v drugem pa z uporabo kamišibaja. V vsakem oddelku 
bom izvedla deset učnih ur. Izdelke učencev bom fotografirala, jih primerjala in na 
podlagi prej postavljenih meril interpretirala. Učenci v razredu, kjer bomo pri pouku 
uporabili kamišibaj, bodo po učnih urah izpolnili kratek evalvacijski list. Fotografije 
izdelkov in listi za evalvacijo so anonimni, kar pomeni, da se imen učencev ne bo 
uporabljalo nikjer, rezultati pa bodo uporabljeni samo za namen raziskave. Prosim vas, 
da s svojim podpisom dovolite sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

Hvala in lep pozdrav, 
Jerneja Skapin 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šola:  

___________________________________________________________________ 

Priimek in ime otroka:  

___________________________________________________________________ 

Razred: ____________ 

 

Spodaj podpisani(a) ______________________________________ 

DOVOLJUJEM     /     NE DOVOLJUJEM    (prosim obkrožite), 

da moj otrok sodeluje v raziskavi »Uporaba kamišibaja pri obravnavi umetnostnega 
besedila v prvem izobraževalnem obdobju«, ki jo izvaja študentka Jerneja Skapin.  

 

Kraj in datum: ___________________________________ 

 

Podpis:  ________________________________________ 

 


